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Naujas Kvietimas Maskvai
LONDONAS. — Pereitą savaitę 

britų sostinėn buvo susirinkę JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerial. Jie tarėsi da
bartinės tarptautinės padėties klau
simais, ypačiai turėdami galvoje 
naujuosius santykius su Sovietų 
Rupija. Trys didžiosios Vakarų 
valstybės,nutarė dar kartą kviesti 
Sovietų Rusiją prie taikingo ben
dradarbiavimo, kreipiantis i ją vie
nodo turinio notomis. Pagal šią 
notą Vakarų valstybės pakvietė 
Sovietų Rusijos užsienio reikalų 
minister} dalyvauti lapkričio 9 d. 
Lugano konferencijoj ir tartis su 
J*AV, Anglijos ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministtejriais Vokie
tijos ir Austrijos reikalais. Lon
dono konferencijoj Vakarų didieji 
aptarė ir Triesto reikalus; sutarta 
kviesti Jugoslaviją ir Italiją ben
dro pasitarimo, iš anksto įspėjant, 
kad Anglija su JAV yra tvirtai nu
tarusios A zoną perleisti Italijai.

Belaukiant Sovietų Rusijos atsa
kymo į, naująjį Vakarų kvietimą, 

.Vakarų spaudo ją atkreipiamas dė
mesys į ypatingai nuolaidų ir tai
kingą Vakarų notos turinį.

Sprogimas jav
LĖKTUVNEŠYJE

BOSTONAS. — Per penktadie
nį dar neišaiškintomis aplinkybė
mis 270Q0 tonų JAV lėktuvnešyje 
Leyte įvyko paslaptingas sprogi- 
mąs; iššaukęs eilę kitų sprogimų ir 
gaisrų. Apskaičiuojama, kad per 
šią nelaimę žuvo mažiausiai 33 
žmonės ir apie 40 liko sužeistų. 
Nelaimė įvyko tuo metu, kai karo 
laivas stovėjo apžiūrai pietinio

Bostono karo laivyno remonto uos
te. Leyte yra vienas didžiausių 
JAV karo laivyno lėktuvnešių, pra
dėjęs operuoti 1946 m.

UNO SMURTAS
PANMUNJOMAS. — Kaip bu

vo susitarta pagal Korėjos karo 
paliaubų sutartį, specialios komu
nistų misijos pradėjo savo pas
tangas perkalbėti 23300 korėjiečių 
ir kiniečių karo belaisvių, kad tie 
grįžtų namo į komunistų valdo
mus kraštus. Prieškomunistiškai 
nusiteikę karo belaisviai iš karto 
atsisakė vykti į jiems nurodytas 
palapines, kur jie buvo laukiami 
komunistų misijos narių. Tačiau 
Indijos kariuomenės daliniai, ku
riems yra pavesta tų karo belais
vių priežiūra, ginklo jėga priver
tė protestuojančius karo belais
vius vykti į namų grįžimo “pamo
kas”. Daugis prievarta sugabentų 
kiniečių stovėjo “pamokų” metu 
atsisukę nugaromis į juos klausi
nėjančius ir įkalbinėjančius komu
nistus, o kiti išbuvo patalpose už
sidengę rankomis ausis. Kai ku
rie kiniečiai puolė kėdėmis ir nau
dojo kitus protesto veiksmus, šauk
dami, kad Jie nori vykti į Formo- 
zą pas kiniečius-nacionalistus. Iš 
23300 karo belaisvių tik 9 pareiš
kė savo norą grįžti namo, tuo pa
keisdami ankstyvesnį savo nusis
tatymą. Užsienio spaudoje parei
škiamas nusistebėjimas, kad UNo 
vyriausioji vadovybė Korėjoje be 
reikalo yra suteikusi karo belais
vius saugojantiems indų karių da
liniams šių karo belaisvių sąrašus 
kartu su jų tėvų bei namų adre
sais. Tai laikoma pažeidimu lais
vojo apsisprendimo sąlygų.

ATOMO BANDYMAI 
AUSTRALIJOJE

WOOMERA. — Britų atomo 
mokslininkai, bendradarbiaujant 
ir keliems Australijos mokslinin
kams, pereitą savaitę atliko Woo- 
meros dykumose' atomo sprogdini
mą. Kokios rūšies atominė bomba 
buvo susprogdinta oficialiai nepra
nešta. Bandymas laikomas labai 
gerai nusisekusiu. Netrukus lau
kiama dar vieno didžiojo bandymo 
ir eilės smulkesniųjų atomo gink
lų išbandymo. Ryšium su britų 
pažanga atominio ginklo gamybo
je vis daugiau kalbama apie bri- 
tų-amerikiečių vispusišką pasikeis 
timą turimomis abiejų kraštų ato
minio ginklo paslaptimis. Dabar
tiniuose Woomeros bandymuose 
JAV atomo mokslininkų atstovai 
nedalyvauja. Manoma, kad britai 
yra išradę ypatingus atominius 
ginklus.

ŽYDAI UŽPUOLĖ ARABUS
AMMAN. — Per. trečiadieni 

grupė Izraelio valstybės kareivių 
peržengė Jordano sieną ir puolė 
Kibia kaimą, netoli Lyddos. šau
dydami iš automatinių ginklų žy
dai nužudė 43 arabus. Dėl Šio už
puolimo britų vyriausybė įteikė 
Izraeliui griežto protesto notą. Bi
jomasi, kad šis konfliktas gali vėl 
iššaukti žydų-arabų karą.

NEPASKELBTOS SUTARTYS
VAŠINGTONAS. — UNO po

sėdžiuose Indijos delegatas Kris
hna Menon per. trečiadienį parei
škė, kad vienas didžiausių UNo 
sunkumų yra tai, kad Sovietų Ru
sijos ir Jungtinių Aiperikos Vals
tybių sutartys nėra paskelbtos.

Baltijos Nuernbergas ?
ELTA. — Vokiečių telegramų 

agentūra spalio 7 d. perdavė iš 
Londono žinią, kurioj skelbia, kad 
Kerstenas reikalauja sudaryti tar
ptautinį tribunolą, kuris nubaus
tų kaltininkus, įvykdžiusius Pabąl-

MALENKOVAS SIEKIA 
POPULIARUMO

LONDONAS. — Vyriausias New 
York Times korespondentas C.L. 
Salzbergeris skelbia, kad daugis 
Vakarų diplomatų mano, kad da
bartinis Sovietų Rusijos ministe- 
ris pirmininkas Malenkovas įrodo 
esąs puikus, gudrus ir santūrus 
oponentas Vakarams ir, galimas 
daiktas, dar labiau pavojingas 
kaip mirusia Stalinas. Korespon
dentas teigia, kad Malenkovas ima
si įgyvendinti pagrindinius komu- 
nzmo dėsnius su mažesniu bruta
lumu, kaip tai darydavo jo pirm- 
takūnas. Pasak korespondento, 
Malenkovas nesiima visuotinių va
lymų ryšium su Berijos likvidavi
mu ir užuot teroro veiksmų jis 
jįeškąs populiarumo. Esą, Malen
kovas įvedęs kai kurių permainų: 
Jis panaikinęs asmeninį Stalino pa
protį dirbti naktimis ir įvedęs vi
soje Sovietų Rusijoje vakarietiš
ką darbo tvarką — nuo 9 
vai. r. iki 6 vai. p. p .; 
,jiš. užsidaręs Puškino muziejuje 
įrėngtą prieš tris metus grandio
zinę Stalino, dovanų parodą, kurio
je buvusios išstatytos visos dova
nos, Stalino gautos jo 70 metų 
amžiaus sukakties proga: net mu
zikos srityje Malenkovas netru
kus suteiksiąs daugiau laisvės, ap
robuodamas net amerikietiško po
būdžio džazo orkestrus, ką Stali
nas buvo draudęs. Toliau kores- 

tijo valstybėse masinius žudymus. 
Tarp surinktųjų įrodymų Kerste
nas pasisakė turįs slaptus Sovietų 
Rusijos saugumo įsakymus. Šią ži
nią paskelbė ne tik vokiečiai, bet 
ir amerikiečių didžioji spauda.

CHURCHILLIUI SUTEIKTA 
NOBELIO PREMIJA

STOCKOLMAS. — Kaip prane
ša Reuterio korespondentas, Šve
dijos Akademija šių metų Nobe
lio literatūros premiją paskyrė 
Anglijos ministeriui pirmininkui 
W- Churchilliui už jo parašytus 
ir išleistus pokario istorinius raš
tus, liečiančius Antrąjį Pasaulinį 
karą. Churchillis kviečiamas gruo
džio mėnesį atvykti į Stockolmą, 
kur literatūrinę premiją (£12300) 
iškilmingai jam įteiks Švedijos ka
ralius Gustavas Adolfas. Kartu 
pranešama, kad vyriausiu Chur- 
chillio konkurentu literatūrinei 
Nobelio premijai buvo socialisti
nių pažiūrų Islandijos rašytojas 
Halldor Laxness.

RINKIMAI NORVEGIJOJE
OSLO. — Pereitą savaitę Nor

vegijoje įvyko visuotini rinkimai 
į krašto parlamentą. Rinkimus 6 
narių persvara vėl laimėjo norve
gų darbo partija. Į naująjį par
lamentą buvo išrinkti ir trys ko
munistų atstovai. Palyginus su 
pereitu parlamentu, darbiečiai 
naujajame parlamente neteko 7 
atstovų.

pondentas teigia, kad Malenkovas 
tačiau nenukrypsta nuo pagrindi
nių Lenino ideologijos principų. 

I Desire Of Russian People 
J For Private Property

Growing
A newspaper correspondent who 

spent nine years in Russia says 
the urge to own private property 
is gfowing rather than oisappea- 
ring in the Soviet Union.

Tom Whitney, correspondent 
of the Christian Science Monitor, 
said in an article last week that 
“thirty-five years of Soviet socia
lism seem to have succeeded only 
in sharpening the instinct of the 
Soviet people to hold private pro
perty.”

Whitney went to Moscow in 1934 
as an economics analyst for the 
U.S. State Department. In 1947 he 
became a staff writer for the As
sociated Press, later joining the 
Monitor. He left the U.S.S.R. 
this year.

The correspondent said, “great 
desire for ‘private property’ is sup
posed to be a thing of the past, a 
‘vestige of capitalism’. It is suppo
sed to disappear as the nation 
nears its goal — ‘communism.’

“But my observations during ni
ne years in the Soviet Union was 
that the urge to own private pro
perty was growing rather than di
sappearing. And it is my own opi
nion that the Soviet government, 
if it wants to have a contented po
pulation, will have to go a long 
way in making concessions to sat
isfy it.”

Whitnew said a fortunate Sov
iet citizen, after long efforts, may 
get a small plot of land on which 
to build a home but this is not 
easy to accomplish. For most Mos
cow citizens the dream of own
ing a home is bound to remain a 
dream, for it is not easy to get a 
plot of land allocated or even to 
find an organization which will 
erect the house.

He also said the great desire to 
own house is not the only expres
sion of the pride of possession. 
“The desire to own a ear is even 
stronger despite the difficulties in 
getting one, — and maintaining 
it,” he said.

Š.m. spalio 10-11 d.d. gražiame 
Geelongo mieste, Victorijoje, įvyko 
IV-tosios Australijos Lietuvių Kre
pšinio Pirmenybės, kuriose daly
vavo šios komandos: Sydnėjaus 
Kovas, Melboumo Varpas, Adelai
dės Vytis, Claytono Varpas ir Gee
longo Neris. Pirmenybėse turėju
si dalyvauti Snieguotųjų Kalnų 
krepšinio komanda neatvyko.

Pirmenybių atidarymas buvo 
šeštadienį 10 vai. ryto. Sydnėjaus 
Kovas, kaip 1952 metų nugalėto
jas, nešdamas priekyje Lietuvos 
trispalvę, išvedė visas komandas, 
kurios išsirikiavo vienoje eilėje. 
Geplongo Sporto Klubo pirminin
kas A. Bratanavičius pasveikino 
visus sportininkus ir pakvietė ALB 
Geelongo Apylinkės pirmininką J. 
Pelenauską pirmenybes atidaryti. 
Perskaitęs Krašto Valdybos pir
mininko sveikinimą, J. Pelenauskas 
savo gražioje kalboje palinkėjo 
pirmenybių dalyviams daug spor
tinės laimės ir, pakvietęs visus da
lyvaujančius tylos minute pagerb
ti žuvusius lietuvius sportininkus, 
paskelbė pirmenybes esant atida
rytas.

Pirmąsias rungtynes spalio 10 
d. pradėjo Adelaidės Vytis ir Gee
longo Neris. Vytis, parodžiusi aiš
kų žaidimo pranašumą, laimėjo 
prieš šeimininkus—68:28 (36:13); 
taškus pelnė: Vyčio — Umevičius 
16, Kitas- 11 Jaciunskas 10, Alke- 
vičius 10, Gurskis 8, Merūnas 7 
ir Petkūnas 6; Neries — Šimkus 
8, Jonušas 7, BertaŠius 6, Braže
lis, 3, Saldukas 2 ir Aukštakalnis 
2.

Antrąsias rungtynes žaidė Syd
nėjaus Kovas ir Melbourno Var
pas. Pačios rungtynės pradėtos di
deliu įtempimu, nes Melbourno Var
pas, Vytis ir Kovas buvo laikomi 
pirmenybių favoritais. Kovas dėl 
pertrumpos salės negalėjo išvys
tyti savo greitojo žaidimo, tad 
ėmėsi daugiau taktinio žaidimo ir 
.annwrt o./o-t .« '-’X j

IV-tosios Austr. Liet. Krepšinio Pirmenybes
jau pradėjo vyrauti 4:0. Kovas ne
atsiliko ir savo gerųjų metikų Dar- 
ginavičiaus ir Modziliausko dėka 
santykį išlygino. Abi komandos ge
rai žaisdamos stengėsi išnaudoti 
kiekvieną galimybę. Pirmas kėli
nys baigėsi 30:23 Kovo naudai. An
trą kėlinį visą laiką žaisdamas 
pilną komandinį žaidimą, Kovas 
rungtynes baigė laimėjimu — 
53:47. Taškai: Kovo — Laukaitis 
17, Koženiauskas 12, Kriaucevi- 
čius 9, Šutas 6, Genys 4, Vasaris 
4 ir Bernotas 1; Varpo — Dargina- 
vičius 16, Modziliauskas 14, Socha 
9, Juška 7 ir Bautrūnas 1.

Sekančiose rungtynėse Claytono 
Varpas, sudarytas daugiausiai iš 
jaunių lengvai laimėjo prieš Nerį 
— 61:49 (38:13). Taškai: Cl. Var
po — Spranaitis 20, Ginčiauskas 
9, Bacevičius 8, Šilas 7, Kuncaitis 
6, Mockus 5, Kaladė 4 ir Maleckas 
2; Nerio — Jonušas 19, Aukšta
kalnis 10, Šimkus 8, BertaŠius 4, 
Lipčius 4, Braželis 2 ir Breneise- 
ris 2.

Spalio 10 dienos vakarą pirmų 
rungtynių susitiko Sydnėjaus Ko
vas su Adelaidės Vyčiu. Žaidimas 
buvo pradėtas lėta sparta, bet tuoj 
pat greitieji Kovo puolikai Kriau- 
cevičius ir Genys įmetė pirmuosius 
krepšinius. Vytis, visą laiką vesda
ma lėtą žaidimą, paremtą jo gerų
jų žaidėjų: Urnevičiaus, Gurskio 
ir Jaciunsko, gražiais metimais, 
santykį lygino. Pirmasis kėlinys 
baigėsi 18:8 Kovo naudai. Antrą
jį puslaikį Kovas pradėjo su didele 
sparta, bet Vytis lygino rezultatus 
ir vienu metu jau vyravo 2 taškų 
persvara. Tai truko neilgai, nes 
Kovo centro puolikas šutas savo 
gražiais metimais, padedamas Lau
kaičių, išlygino ir net pakėlė 10 ta
škų persvara. Rungtynėms besi

baigiant Vytis vėl pradėjo lyginti 
rezultatus gražiais savo metimais, 
tačiau rungtynės baigiamos 50:46 
Kovo naudai. Taškai: Kovo — 
Laukaitis 17, šutas 11, Kriaucevi- 
čius 11, Koženiauskas 5, Bernotas 
4 ir Genys 2; Vyčio —• Jaciunskas 
12, Urnevičius 11, Petkūnas 10, 
Gurskis 8, Merūnas 4, ir Kitas 1.

Per sekančias rungtynes Mel
bourno Varpas laimėjo prieš Clay
tono Varpą — 62:50 (30:24). Jau
nieji Cl. Varpo žaidikai sužaidė 
gražiai, tačiau neįstengė dengti 
gerųjų žaidėjų, ypačiai per antrąjį 
puslaikį. Taškai: Melb. Varpo — 
Darginavičius 21, Modziliauskas 
19, Baltrūnas 15, Juška 4, Miklius 
2 ir Socha 1; Cl. Varpo — Bacevi
čius 13, Kaladė 11, Maleckas 10, 
Ginčiauskas 6, Šilas 4, Kuncaitis 
4 ir Mockus 2.

Kovas savo paskutiniame šešta
dienio susitikime lengvai laimėjo 
prieš Nerj — 70:40 (30:15). Taš
kai: Kovo Koženiauskas, 17, Kriau- 
cevičius 14, Laukaitis 12, Genys 9, 
šutas 8, Bernotas 6 ir Vasaris 4; 
Neries — Jonušas 15, BertaŠius 
9, Aukštakalnis 6, Lipčius 4, Bre- 
neizeris 4 ir Šimkus 2.

Per paskutines šeštadienio run
gtynes Claytono Varpas sukėlė 
staigmeną laimėdamas prieš Vytį 

69:51 (34:22). Taškai: Cl. Var
po — Ginčiauskas 25, Kaladė 15, 
Bacevičius 13 Spranaitis 12 ir 
Kuncaitis 4; Vyčio — Urnevičius 
16, Gurskis 13, Jaciunskas 5, Al- 
kevičius 5, Kitas 4 ir Petkūnas 8.

Sekmadienį vietos parapijos ba
žnyčioje kun. Kungys atlaikė pa
maldas, kuriose dalyvavo gausus 
skaičius vietos gyventojų lietuvių 
ir sportininkų.

Per pirmąjį sekmadienio susiti
kimą Melbourno Varpas laimėjo

... ■: .. 

prieš Geelongo Nerį — 75:50 
(28:21). Taškai: M .Varpo — Dar
ginavičius 22, Baltrūnas 15, Mik
lius 12, Socha 11, Juška 8 ir Modzi
liauskas 7; Neries — Jonušas 16, 
Šimkus 16, BertaŠius 10, Lipčius 
5, Braželis 2 ir Breneizeris 1.

Antrąsias sekmadienio rungty
nes žaidė Sydnėjaus Kovas prieš 
Claytono Varpą. Rungtynės, ypa
čiai pirmasis puslaikis, buvo labai 
gražios, nes jaunieji Claytono Var
po žaidėjai, sukaupę žaidiman vis
ką, ką jie galėjo, neleido Kovui pa
didinti krepšinių skaičių ir pirma
sis kėlinys baigėsi lygiosiomis — 
30:30. Per antrąjį puslaikį savo 
gražiais žaidimo deriniais Kovas 
visiškai sužlugdė Cl. Varpo gynimą 
ir laimėjo rungtynes — 74:45. Taš
kai: Kovo — Šutas 31, Kriaucevi- 
čius 24, Koženiauskas 8, Laukai
tis 5, Vasaris 4 ir Genys 2; Cl. 
Varpo — Ginčiauskas 16, Bace
vičius 13, Spranaitis 5, Mockus 5, 
Kaladė 4 ir Maleckas 2.

Paskutiniąsias pirmenybių rung
tynes žaidė Melb. Varpas prieš 
Adelaidės Vytį. Vytis per šias run
gtynes, o ypačiai per pirmąjį pus 
laikį, neparodė savo kovingumo ir 
Melb. Varpas išliko aikštėje visą 
laiką pranašesnis, laimėdamas run
gtynes 75:63 (43:23). Taškai: M. 
Varpo — Darginavičius 21, Mod
ziliauskas 19, Baltrūnas 15, Juška 
4,' Miklius 2 ir Socha 1; Vyčio — 
Urnevičius 29, Gurskis 20, Kitas 
4, Merūnas 3, Petkūnas 3, Jaciun
skas 2 ir Alkevičius. 2.

Pasibaigus pirmenybėms, visų 
lietuvių sporto klubų atstovai su
darė Australijos ^lietuvių krepši
nio rinktinę: Urnevičius kap. 
(Vytis), šutas (Kovas), Laukai
tis (Kovas), Kriaucevičius (Ko
vas), Koženiauskas (Kovas), Dar- 

ginavičius (M. Varpas), Ginčiaus
kas (Cl. Varpas), Gurskis (Vy
tis) ir Jaciunskas (Vytis).

Pirmenybių užbaigimui bendra 
lietuvių rinktinė sužaidė draugiš
kas rungtynes su Geelongo miesto 
australų rinktine. Lietuvių rinkti
nė laimėjo — 80:57 (45:23). Žaidė 
ir krepšinius įmetė: Šutas 18, Ko
ženiauskas 16, Laukatis 11, Gurs
kis 10, Jaciunskas 6, Genys 6, Ur
nevičius 4, Bernotas 4, Kriaucevi
čius 3 ir Vasaris 2.

Dovanų įteikimui išsirikiavo Ko
vo krepšininkai ir visų komandų 
kapitonai. Geelongo sporto klubo 
pirmininkas paskelbė laimėtojus. 
Pirmoji vieta atiteko Sydnėjaus 
Kovui, išėjusiam iš varžybų be 
pralaimėjimo. Antroji vieta atite
ko Melbourno Varpui, trečioji — 
Claytono Varpui, ketvirtoji — 
Adelaidės Vyčiui ir penktoji — 
Geelongo Neriui. Geelongo Apy
linkės pirmininkas J. Pelenauskas 
įteikė komandoms tokias dovanas: 
Melbourno Apylinkės pereinamą
ją taurę, Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Geelongo Skyriaus pereina
mąją taurę, ALB Krašto Valdybos 
skirtą taurę.— pirmenybių laimė
tojui Kovui ir asmeninę — Kovo 
komandos kapitonui; Geelongo 
Apylinkės skirtą taurę — Il-tosios 
vietos laimėtojui; L.K.F. Geelon
go Skyriaus taurę — IH-čiosios 
vietos laimėtojui; Geelongo ateiti
ninkų skirtą taurę už mažiausiai 
gautų baudų skaičių — Geelongo 
Neries komandai; Melbourno Apy
linkės skirtą asmeninę taurę dau
giausiai įmetusiam krepšinių — 
barginavičiui; asmeninę Pranckū- 
no dovaną — Umevičiui.

Pirmenybės buvo baigtos Lietu
vos Himnu.

Visas žaidynes lydėjo graži nuo-

He said long lines of persons 
assemble every morning at one au
tomobile store to keep their piori- 
ty on the purchase of a car. But the 
cost, which is the equivalent of 
an average worker’s gross earn
ings for two years, ana the requi
rement for cash payment, make 
it nearly impossible for the avera
ge worker to buy.

Whitney pointed out that more 
than half the average worker’s 
salary must be paid in taxes. 
This revenue comes in the form 
of a concealed sales tax which more 
than doubles the price of nearly 
everything sold through retail cha
nnels. — N. a. F.

taika. Visi sportininkai ypatingai 
dėkingi Geelongo gyventojams, ku
rie taip nuoširdžiai ir maloniai 
juos priėmė.

Spalio 12 d., pirmadienį, lietu
vių rinktinė žaidė Melbourne prieš 
Victorijos rinktinę. Rungtynės ne
buvo perdaug įdomios, nes iš po 
(temptų pirmenybių varžybų žai
dėjai jautė didelį nuovargį. Stai
gus salių pakeitimas ir dviejų rin
ktinės žaidėjų, Gurskio ir Ginčiau- 
sko, nedalyvaviinas labai paveikė 
žaidimą. Pirmasis kėlinys buvo ga
na blankus, nes lietuviai savo lėtu 
žaidimu ir ypatinga metimų ne
sėkme pralaimėjo — 27:7. Antrąjį 
kėlinį pradėjo keturi Kovo žaidė
jai, padedami Jaciunsko. žaidimas 
pagyvėjo ir vyko toliau apylygiai. 
Lietuvių rinktinės sparta žaistas 
antrasis kėlinys buvo baigtas ly
giomis — 36:36.

Per IV-tąsias Lietuvių Krepši
nio Pirmenybes Geelonge daugiau
siai krepšinių įmetė: 1. Dargina
vičius (M. Varpas)—81, Šutas (Ko
vas) —74, Urnevičius (Vytis)—72, 
Laukaitis (Kovas) — 62, Kriauce
vičius (Kovas) 61, Gurskis 
(Vytis), — 69, Koženiauskas (Ko
vas) — 58, Jonušas (Neris) — 
57, Ginčiauskas (Cl. Varpas) — 
56 ir Modziliauskas (M. Varpas) 
— 56. A.L.
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RICHARD J®. AIXSOA
Jungtinių Amerikos Valstybių 

viceprezidento apsilankymas Au
stralijoje vietos valdžios sluogs- 

“hiuose ir viešojoje opinijoje yra 
laikomas svarbiu įvykiu šio krašto 

į gyvenime, Juo labiau, kad tokio 
'augšto rango JAV svečias yra pir- 
-mą kartą išlipęs į Australijos kran
ktus.

Pasaulio spaudoje dažnai parei
škiama nusistebėjimo, kad Richard 

/.Milhous Nixon, vos 40 metų am
žiaus vyras, yra iškilęs i toki au- 
gštą JAV valdžios postą, oficia
liai laikomą amerikiečių valdymo 
pakopose Nr. 2. Jei kas atsitiktų 
su dabartiniu prezidentu Eisen- 
howeriu, atseit, jei tasai mirtų ar 
dėl kitų kokių priežasčių nebega
lėtų būti JAV prezidentu, tai šio 
vietą tuoj pat automatiškai užim
tų “Jaunuolis”, kuris politiniame 
amerikiečių gyvenime tėra įsigi
jęs vos 6 metų praktiką. Beje, 
normaliomis sąlygomis pagal JAV 
konstituciją viceprezidento postas 
nėra labai reikšmingas veiksnys 
krašto valdyme, tačiau reikia čia 
vėl įsidėmėti tai, kad prezidentas 
Eisenhoweris šiam jaunam politi
kui yra delegavęs gana svarbias 
funkcijas ir tuo būdu praktiškai 
yra žymiai sustiprinęs šio politiko 
vaidmenį nūdie galingiausioje ša
lia Sovietų Rusijos pasaulio val
stybėje.

Senatorius Nixonas yra gimęs 
mažame Kalifornijos kaime ir pra
simušęs į gyvenimą vargo keliu. 
Pradėjęs nuo krautuvės darbinin
ko amato, vėliau pajėgė susidaryti 
sąlygas studijuoti teisę, o Antro
jo Pasaulinio karo metu kraštui 
savo pareigas atliko kaip leite- 
nantas-komandorius JAV karo lai
vyne. Politinį kelią pasirinko po 
to, kai, dar karo laivyne tebetar
naudamas, perskaitė vieno laikraš
čio skelbimą, kad Los Angeles 
mieste yra reikalingas kandidatas, 
kuris išeitų į opoziciją demokratų 
kongreso nariui. 33 metų amžiaus 
vyrui pasisekė ši misija ir jis pa
teko į JAV Atstovų Rūmus, čia 
jis greitai buvo įsidėmėtas ir iš
skirtas ypatinga savo akcija prieš 
komunistus, kurių pražūtinga grė
smė kaip tik anuomet buvo pra
dėta pajusti JAV visuomenėje. Jis 
pateko į garsiąją Priešamerikoniš- 
kos Veiklos Komisiją, kur savo

Mūsų Pastogės redaktorius 
yra susiradęs Pulgio Andriu
lio rašytą 1937 m. kovo mė
nesį Sicilijoje rašinį ir pri
siųstą tam pačiam redakto
riui, anuomet buvusiam tose 
pat pareigose Trimito žur
nale. Redaktoriui yra labai 
įdomu antrą kartą panaudoti 
šį rašinį jau Australijoje be
gyvenant, ir juo labiau įdo
mu jį pasiskaityti bus Mū
sų Pastogės skaitytojams.

šiais nesikišimo laikais vis dėl
to nesikišdamas, nieko nelaimėsi. 
Taip atsitiko ir man, norėjusiam 
patekti ispanų karo laukan. Pui
kiausių norų vejamas, Klaipėdo
je sėdau laivan, perplaukiau lie
tuvišku laivu dvejas marias ir pa
galiau sausais keliais patekau į 
Paryžių, kur maniau apsirūpinti 
raktu į vyriausybininkų valdomas 
žemes. Puikus ispanų konsulato 
rūmas Paryžiuje, koridoriuose pil
na juodai nudegusių, padilusiais 
drabužiais darbininkų, kurie, liūd
na virtine apsėdę ilgus suolus, 
laukia eilės, kada galės gauti an
tspaudą kelionei į savo liepsno
jančią tėvynę. Iš visų veidų maty
ti, kad vyriausybės pusėn tegrįž
ta paprasti žmonės, kuriems nėra 
ko nustoti. Pasivedėjęs mane į ša
lį, konsulas tarė:

— Priklausai kuriai partijai?
— Nepriklausau.
— Jei nori, mielas, gauti vizą 

Ispanijon, pristatyk mums betko- 
kios prancūzų pilietinės partijos 
garantiją.

— Bet aš nesikišu į jokią politi
ką ir noriu teisingai pažvelgti įvy
kiams į akis.

•— Tuo blogiau, kad nesikiši, 
— sausai baigė ispanų konsulas 
ir uždarė duris.

Iš vienos pusės nieko nepešęs, 
turėjau pasiklabenti į antrą pusę, 
gal ir atidarys sieną. Pasakyti 
lengva, bet tai reiškia, kad teks 
mažų mažiausia plaukti į Portu
galiją, kuri geruoju gyvena su ge

tardymų gabumais iššifravo nevie
ną užsimaskavusį amerikiečių val
džios įstaigose komunistą. Jo nuo
pelnams priskaitomas ir garsiojo 
Ruzvelto patikėtinio Algerio His- 
so demaskavimas.

1950 m. Nixonas dar labiau nus
tebino amerikiečius, kai buvo išrin
ktas į JAV Senatą, kas tokio am
žiaus vyrui dar niekuomet nebu
vo pasisekę JAV politiniame gy
venime. Šiuo metu jis yra jauniau
sias respublikonų senatorius. Be
siekdamas šio posto Nixonas buvo 
besuklumpąs ir bepalaidojąs visas 
politinės karjeros galimybes, kai 
Senato rinkimų kompanijos metu 
prisipažino gavęs iš Kalifornijos 
balsuotojų 16000 dolerių kandida
tūros palaikymo išlaidoms padeng
ti. Demokratai tai panaudojo gin
klu prieš jį ir mažai betrūko, kad

Paraku Dvelkia Trieste
Laisvoji Triesto Teritorija, abi

pus labai reikšmingo to paties 
vardo uosto, yra įsispraudusi ky
liu pačioje Adrijos jūros šiaurėje 
tarp Italijos ir Jugoslavijos. Tai 
alkūnės pavidalo siauras jūros pa
kraščių žemės plotas, labiau įsi
kišęs į Jugoslavijos teritoriją. Iki 
1918 metų Triestas priklausė Au
strijai, gi vėliau pagal St Ger
main sutartį buvo perleistas Ita
lijai. Jau Antrojo Pasaulinio karo 
metu Tito pradėjo spausti Vaka
rų sąjungininkus, kad Triesto te
ritorija būtų priskirta Jugoslavi
jai. JAV, Anglija ir Prancūzija 
nesutiko. Karui besibaigant su Ti
to buvo susitarta, kad, Italiją pa
klupdžius, Triesto teritorija bus 
okupuota bendrų Vakarų sąjun
gininkų pajėgų, gi jos galutinis kl
ausimas bus išspręstas taikos kon
ferencijoje. Netrukus Tito sulau
žė susitarimą ir bandė jėga užimti 
Triesto teritoriją, tačiau 1947 m. 
Italijos taikos konferencijoje Pa
ryžiuje buvo pasiektas kompromi
sas, pagal kurį Triesto teritorija 
buvo padalinta į dvi zonas: A ir 
B; A zona buvo užimta ir admi
nistruojama anglų ir amerikiečių 
karinių pajėgų, o B zona laikinai 
pavesta administruoti Jugoslavi
jos karinėms pajėgoms. Toje kon
ferencijoje buvo susitarta, kad to- 

nerolu Franku. Prancūzai už jo
kius pinigus neišleis iš savo že
mės į dešiniąją pusę, šiam žygiui 
tėra vienintelis kelias — plaukti 
jūromis. Ir vieną liūtingą vasario 
dieną įsiprašiau į ddelį anglų lai
vą “Asturias”, kuris kaip tik iš 
šerburgo plaukė į Lisaboną. Per 
pagedusias Atlanto bangas, per 
pašėlusius Biskajos įlankos van
denius, nesiskubindamas, per tris 
dienas laivas pasiekė Lisabonos 
miestą, kuris jau spindėjo visu 
pavasario gražumu. Žydėjo sodai, 
kvepėjo žaliumynai, mėlyname dan
guje nepailstamai dirbo šilta sau
lė. Tokiame minkštame ore, sa
kau, ir ispanai bus minkštesnį, 
lengviau leis įkišti nosį anapus 
sienos, kur brolis ant brolio šoka 
su peiliu. Palmėmis apsodintomis 
gatvėmis prieinu sukilėlių konsu
latą, iškloju reikalą ir gaunu dar 
sausesni atsakymą:

— Negali ir kalbos būti! Kad 
rekomenduotų politinė partija, 
mes pažiūrėtumėm. Gaila, bet nie
ko nebus, — tarė mėgindamas šyp
sotis rudas ispanas su siaurais 
ūseliais, su generolo Franko jau
nimo ženkleliu, šios pusės kon
sulato prieangiuose renkasi dai
liai apsitaisę vyrukai, kurių vei
duose nė kiek neatsispindi pilie
tinis karas.

Atrodytų, kad Lisabona, iš kur 
per kelias valandas gali persikel
ti į ispanų žemę, turėtų puikiai 
susipaisioti, kas dedasi netolimo
je panosėje. Bet čia žinios laikraš
čiuose tokios, kad atrodo, štai, 
Franko jau rytoj nukariaus visą 
Ispaniją. Portugalai pradėjo ma
ne klausinėti apie ispanų įvykius: 
pats ten esi arčiau Rusijos, gal 
būt geriau nusimanai apie pilieti
nį karą? Skurdu pagalvoti, kad 
tokį tolimą kelią teko keliauti 
vien tam, kad portugalams pra
neščiau paskutines naujienasxapie 
ispanų karo pasilaikymus. 'Taip 
pat nesmagu pasidarė, kai išėjau 

jis būtų buvęs politiškai sunaikin
tas. Tačiau paskutiniu ir pačiu 
kritiškiausiu momentu Nixonfis vie
ša savo kalba į amerikiečius per 
radiju su nuostabiu nuoširdumu 
taip vykusiai atliko savo vargin

go gyvenimo išpažintį ir taip vyku
siai pasiaiškino, kad viešoji ame
rikiečių opinija iš karto pasikeitė 
jo naudai, gi prezidentas Eisenho
weris apsikabainęs jaunąjį senato
rių susijaudinęs sušuko: “He’s my 
boy!”.

Neabejotina, kad dabartinė JAV 
viceprezidento ir senatoriaus Nix- 
ono susipažinimo kelionė po Paci- 
fiko ir Tolimųjų Rytų kraštus dar 
labiau sustiprins nuostabiai iški
lusio jaunojo senatoriaus presti
žą amerikiečių gyvenime.

J. Žu.

kia mišri okupacija bus tik laiki
nio pobūdžio ir Triesto teritorija 
netolimoje ateityje bus paskelbta 
neutralia laisva teritorija UNo 
priežiūroje, paskiriant Šiai terito
rijai neutralų gubernatorių, kurį 
turės paskirti UNo Saugumo Ta
ryba. Tačiau dėl jau žinomos So
vietų Rusijos laikysenos ir užkuli
sinių pastarosios siekimų Saugumo 
Taryboje nebuvo įmanoma susitar
ti dėl tokio gubernatoriaus pasky
rimo. Tuo tarpu Italija budriai ste
bėjo Triesto ateitį ir niekad ne
išleido jq iš akių, gi ties šia teri
torija tarp Jugoslavijos ir Itali
jos nuolat vyko įvairūs incidentai. 
Italijos viltys juo labiau sustip
rėjo, kai 1948 m. Anglija, JAV 
ir Prancūzija viešai paskelbė savo 
nuomonę, kad Triesto teritorija 
ateityje turėtų priklausyti Italijai. 
Tačiau netrukus, kai Tito susipy
ko su Maskva, Vakarų valstybės 
pasirinko labiau rezervuotą pozi
ciją Triesto reikalu, kas tik dar la
biau įtempė Italijos ir Jugoslavi
jos santykių stygą, kuri kiekvie
nu metu galėjo trūkti ir įskelti ka
ro žiežirbą. Pagaliau, šio mėnesio 
pradžioje Jungtinės Amerikos Val
stybės ir Anglija paskelbė, kad 
jos yra nutarusios atitraukti sa
vo karinius dalinius iš A zonos ir 
perleisti ją Italijos administraci-

i nieko nepešęs iš sukilėlių konsu
lato. Nieko nepadėjo įtikinėjimai, 
kad man terūpi patarnauti tolimos 
Lietuvos skaitytojams, kurie mai
tinasi visokių šaltinių naujieno
mis. Turėjau pagaliau įsitikinti, 
kad šiais laikais reikia būtinai 
kur nors kištis: į kairę arba į de
šinę pusę, nes kitaip niekas tavo 
balso neklausys.

Pačiame Lisabonos viduryje pui
kūs viešbučiai, čia mane smurtu 
atgabeno vienas agentas, nuo ku
rio nebuvo jokios vilties išsiva
duoti. Viešbučio valgomajame ren
kasi marga publika ir skamba vi
sos pasaulio kalbos. Bet jų tarpe 
ryškiausiai skiriasi ispaniškoji su 
vokiškąją. Jauni, apvalūs vyrukai 
su falangistų ženkliukais čia ga
na linksmai leidžia puikias pava
sario dienas. Kas kelintą dieną 
veidai keičiasi, bet kalba lieka ta 
pati. Lisaboniečiai pasakoja, kad 
dar neseniai, visiems matant, di
delės vagonų eilės stačiai iš uosto 
bėgdavo į aną pusę. Uniformuoti 
ispanų sukilėliai dažnai atvažiuo
davę čia praleisti atostogų, sau
giai atsikvėpti nuo nelabai malo
naus darbo. Portugalų valdantie
ji sluogsniai taip laukia Franko 
laimėjimo, kad prieš Madrido ap- 
siautimą, vienas pirklys nutarė 
atidaryti naują kavinę, ją pava
dindamas ispanų sostinės vardu. 
Bet kadangi Madrido ėmimas kiek 
ilgėliau užtruko, tai įmonės savi
ninkui susidarė keblumų: jo kavi
nė kelias savaites liko uždaryta. 
Bet biznis lieka bizniu, ir versli
ninkas viršum savo durų išpaišė 
stambiomis raidėmis: Cafe Mad
rid. Vienas Lisabonos miestelėnų 
ratelis per iškabas ir laikraščius 
paskelbė, kad, kaip tik Madridas 
atiteks į Franko rankas, rengiami 
iškilmingi pietūs, į kuriuos gali 
kiekvienas įsirašyti, sumokėjęs 
tam tikrą mokestį. Bet kaip prak
tika parodė, pietūs smarkiai atau
šo ligi šiol nevalgomi. Geriausiai 
portugalų laikyseną vaizduoja pir
mas pasidairymas Lisabonos au
ksakalių krautuvėse. Čia priversta 
galybė visokiausių ženklelių, ku

| SEKLYČIOS '
Centrinių namų įsigijimui reikia 

gana stambaus mūsų gyvenimo są
lygoms kapitalo, kurį sudaryti per 
trumpesnį laiką vargu ar galėtu
me, ką iš dalies jau ir^pastebime 
ir praktiškai, pradėję namų akci
jų verbavimo kompaniją. Rimtas 
kliuvinys yra ir atstumai. Didele 
mūsų tautiečių dalis mažai tega
lės pasinaudoti centriniais namais 
dėl, per didelių atstumų, o juo la
biau jų vaikai. O dėl to ir centri
nių namų nauda žymiai sumažėja, 
jei jie negalės būti lygiai prieina
mi visisiems, po tolimus priemies

čius išsisklaidŽiusiems, tautiečiams.
Tuo tarpu didesniu būriu mūsų 

tautiečiai susirenka vienon krūvon 
tik į stambesnio masto parengi
mus tautinių švenčių minėjimų 
progomis. Tokiais atvejais susi
renkame šimtais ir esame reikalin
gi jau didesnės salės. Vargu, ar 
galėtume pasistatydinti tokios ap
imties centrinius namus, kad galė
tume juose įsirengti 600-800 žmo
nių talpinančią salę. Tai jau tik
rai perdaug kaštuotų. Vadinasi, 
ir kuklius centrinius namus turė
dami, kelis kartus per metus tu
rėtume jieškotis didesnės salės kur 
nors kitur, kaip ir ligi šiol.

Dažnas pagalvoja, kad natūrali, 
neforsuota minčių ir veiksmų rai
da dažniausiai būna pati sėkmin
giausia. Primetami gyvenamuoju 

momentu nerealūs dalykai veikia 
EsresasisasassasasasasasašasasK
jai. Tito, tai išgirdęs, paskelbė, 
kad vos tik pasitrauks anglosak
sai, jis tuoj pat užims jų apleis
tą A zoną, ir pradėjo gabenti Trie
sto pasienin savo kariuomenę. To
kių pat priemonių ėmėsi nieko ne
laukdama ir Italija. Susidarė pa
dėtis, kad anglosaksams iš A zo
nos pasitraukus, tarp Italijos ir 
Jugoslavijos kiltų neišvengiamas 
ginkluotas susirėmimas. Dėl tokios 
padėties anglai su amerikiečiais 
pradėjo svyruoti ir jie jau nebe- 
siryžta apleisti A zoną, gi susipy
nusi padėtis vėl bandoma spręsti 
UNo Saugumo Taryboje, kur vėl 
neišvengiamai susiduriama su 
įmantriomis Sovietų Rusijos, kaip 
nuolatinio tos Tarybos nario, klas
tomis ir užkulisiniais ėjimais.

J. Kanteikis.

rių tarpe viešpatauja sudėtinis at
lapo papuošalas: hitlerininkų svas
tika, italų vėliava, ispanų nacio
nalistinės spalvos ir portugalų vė
liava. Tokius ženklelius dažnai ma
tai bekabančius ant valdininkų 
krūtinių.

Bet čia jau tuoj prasidėtų kiši
masis politikon, kurio negeisda
mas norėjau patekt Ispanijon. Por
tugalai turi savo sielvartus, o pran
cūzai savo. Vieni remia Franką, 
antri — vyriausybininkus grynai 
savo santvarkos sumetimais. Vy
riausybininkų laimėjimas Portuga
lijos diktatūrai suduotų mirtiną 
smūgį, o Prancūzijai Franko pa
sisekimas taip pat nemielas.

O man buvo visai miela pasis
večiuoti linksmajame, gražiajame 
ir elgetingame Lisabonos mieste, 
kol atplaukė didžiulis italų laivas 
“Saturnia” ir už nedidelius pinigus 
pasiūlė nuvežti iki Neapolio. Sau
lėtas sekmadienis sublizgo ant bal
tosios portugalų sostinės. Žaliuo
jančiais kalnais su dideliu vargu 
lipa viršum namų skruzdėlynas. 
Mėlynuose Tėjo upės vandenyse 
rimtai riogso karo laivai, sukelio- 
jasi netekusios vėjo burės. Prie 
laivo puikuojasi tiktai pietuose 
įmanoma minia: sudriskusios mo
tinos su kūdykiais, nepanašūs į 
žmogų jaunuoliai, murzini vaikai. 
Šie 'skurdžiai kaip žuvėdrų pulkas 
visokiomis kalbomis krykštauja, 
maldauja numesti centą ar maisto 
liekaną. Kalnuotais kalnais išsi- 
iriame vėl į Atlanto vandenyną. 
Kai kas mėgina pasirgti jūros liga, 
nes bangos visu siaubu pradeda 
daužytis į laivo šonus.

žvaigždėtam vakarui susiradus, 
dingo Portugalijos uolos, pamažu 
rengėsi tekėti ir mėnulis. Bet jam 
nelabai tereikėjo tekėti, nes jūra 
ir taip jau buvo gerai apšviesta. 
Visu portugalų ir paskui italų pa
kraščiu, kaip vilko akys, spindėjo 
“nesikišimo” laivai. Dvi raudonos 
ir viena žalia žvaigždutė priminė 
kiekvienam vandens keleiviui, kad 
čia geriau nesikišk, nes baigsis 
patrankos šūviu, ar dar kuo ge
resniu. Tai anglų ir prancūzų šar
vuočiai, kurie kiaurą naktį vai

žmones neigiamai, nustato juos 
priešiškai ar abejingai.

Kai kurios gausesnės Apylinkės 
šaukiasi talkos ir jau galanda kir
vius lokalinių namų statybai. Be
je, Apylinkių ir centrinių namų 
komitetų interesai susikryžiuoja 
ir tas pats bendruomenės narys 
pasidaro dviejų namų statytoju. 
Tačiau jis tokio susikryžiavimo ne
bijo, nes gyvybinis reikalas ver
čia jį veikti, kad gelbėtų savo vai
kų kalbą ir ateitį. Jis nori veiksmo, 
konkrečių rezultatų ir nenori pa

vėluoti. Jis galvoja, kas mums šian
die svarbiau: ar už dešimties me
tų pasistatyti centrinius namus, ar 
per trumpesnį laiką susikalti bent 
vieną, tirščiau tautiečių gyvena
moje vietovėje, kuklią seklyčią. 
Tasai bendruomenės narys galvo
ja pagal savo patyrimą: neturė
damas pakankamai pinigų, prieš 
pasistatydamas patogesnius gyve
namus namus jis pirmiau buvo 
pasistatęs garažą. Taip pat turė
tų panašiai pasielgti ir bendruo
menė.

Kurioje nors lietuvių daugiau
siai apgyventoje vietoje įsigyta 
seklyčia suteiks tos apylinkės lie
tuvių šeimai kur kas daugiau nau
dos jau vien dėl to, kad Ji bus pa
ranki. Tai nebus prabangus pas
tatas su barais, šokių salėmis, vie
šbučiais, žaidimų kambariais ar 
pan. Tai bus kuklus pastatas, ana
logiškas paskiro tautiečio gara
žui, prieš pasistatant gyvenamus 
namus. Jis turės keletą kambarių, 
kur bus mūsų vaikams mokykla, 
kukli patalpa lokalinio pobūdžio 
pobūviams ar šiaip susiėjimams, 
o taip pat ir susirinkimams.

Mūsų archtektai ir inžinieriai 
galėtų sudaryti dkonomiškiausią 
tokios seklyčios projektą, atitin
kantį realųjį mūsų pajėgumą ir 
reikalą.

Tokia linkme jau pradėtas kai 
kurių Apylinkių darbas turėtų bū
ti remtinas. Pasigėrėtina, kad at
siranda tautiečių, kurie sutinka lei
sti pasinaudoti jų turimais tuščiais 
sklypais, o tuo jau labai daug pa
tarnaujama pradžiai.

Kur yra geras noras, gera ini
ciatyva, tai turi būti skatinama, 
ir pasisekimas bus užtikrintas. Kai 
turėsime nors vieną seklyčią ku
rios nors Apylinkės ribose, leng
viau išsispręs ir centrinių namų 
reikalas.

Vytautas Rimos, Sydnėjus.

kštinėja tiesia linija, plieninėmis 
akimis besižvalgydami nepaklus
naus balto ar raudono laivo. Ir 
tos vilko akys eina nepaliaujamai, 
per kas kelintą kilometrą, Čia per
simesdami į vieną laivų kelio šo
ną, čia į antrą. Tiek čia įspėjan
čių plieno gairių, kad ir pats Kris
tupas Kolumbas nebegalėtų iš
krauti generolui Frankui pištalie- 
tų bei šovinių. Mūsų laivo vairuo
tojai džiaugiasi, kad jiems dabar 
patiems nereikia jieškoti kelio.

Nakčiai gilėjant, išsikapstome iš 
paskutinio portugalų žemės švy
turio ir pradedame slinkti ispanų 
vandenimis. Raudonos ir žalios 
švieselės kartkartėmis dingsta, 
kad po kiek laiko sužibėtų darHir- 
štesniais būriais ir įkvėptų dar 
Šiurpesnės baimės mirties pirk
liams. Likimo skirta pietų Ispani
jai būti klasišku kontrabandos 
kraštu: čia nesenais amžiais Šėlo 
didžiausias Europos šmugelis ta
boka bei spiritu, pro čia visuomet 
ėjo ginklai Maroko maurams, o 
dabar už pinigą gabenamas švinas 
brolžudiškajam karui. Tais pa
čiais tarpekliais slankiojo pagar
sėjusios Carmen operos didvyriai 
— čigonai. Todėl ir blizga nakties 
vandeny čia vilko akimis.

Kaip saugus, taip drauge ir šiur
pus šis vandens kelias aplink lie
psnojantį Pirėnų pusiausalį. Toks 
ir toks laivas užplaukė mi
ną, sprogo mašinos, nus
kendo. Tokių pranešimų jau 
buvo ligi dešimties. Generolo 
Franko pakištos povandeninės dė
žės turi būti išpirktos daugeliu 
gyvybių. Todėl laivo keleivis, va
kare lysdamas į narus, neretai pa
galvoja, ar rytoj sausas prisikels.

Bet mus pažadino tvaskąs kovo 
pirmosios rytas, kad ir prie visko 
pratusi akis turi nustebti: Gibral
taro baltai žalia uola saulės spin
duliuose! O čia pat, antroje pašo
nėje, pražydęs baltais nameliais 
ispanų uosto miestukas Algeciras. 
Sužaliavusios pievos staigiomis 
kalvomis kopia į pilkas Siera Ne
vada uolas. Už tų uolų mėlsvas 
rūkas, o už debesų rikiuojasi bal
tos sniego drygnės. Tylus pavasa
rio 'rytas su baltais avių pulke-

BEHIND THE IRON 
CURTAIN

By Benjamin E. West
If Lavrenti Beria is stilt alive, 

it should please him to learn of 
the purge', of Velerian M. Bakrad
ze, the man he installed hs Premier 
of Soviet Georgia after Stalin’s 
death.

When he tdok office oh "April 
16, Bakradze could not find enough 
worlds with which to praise his 
sponsor. When Beria was purged, 
however, Bakradze was among the 
first to denounce him.

At the third session of the Sup
reme Soviet of Georgia, at which 
he was installed as Premier, -Ba
kradze declared:

“Comrade deputies: You entrus
ted me with the presentation of 
the composition of the government 
of the Georgian Council of Min
isters .......... you know well each
of them. I only want to stress that 
all of the candidates presented as 
leaders of the ministers are mem
bers of our powerful communist 
party.

“They have bean educated and 
hardened by1 the Georgian organi
zation of the Lenin-Stalin party, 
that organization which over a 
period of many years, was conduc
ted by the best son of Georgia, 
the talented pupil of Lenin, comra
de-in-arms of Stalin, outstanding 
worker of the communist party 
and the great Soviet State, Com
rade Lavrenti Pavlovich Beria.”

When the Beria purge was an
nounced July 10, Bakradze sought 
to save himself by condemning the 
former Soviet secret police chief.

He bemoaned the “criminal an
ti-state activities” of Beria on -Ju
ly 14 at a joint plenary session of 
the Georgian communist party’s 
central committee and the Tdilisi 
(Tiflis) city party committee.

Despite the fact that in April 
he had announced that he had per
sonally chosen the Statefs new 
ministers, he now charged that Be
ria had made many of the selec
tions.

Beria, said Bakradze, had ap
pointed “friends and followers to 
high places in the Georgian Soviet 
Socialist Republic, although these 
men were strangers to the paty.” 
Bakradze’s charges were followed 
by the ouster of several Beria sup
porters, the most prominent of 
whom was Vladimir G. Dekanozov, 
Georgian Minister of Internal Af
fairs.

Bakradze also assailed Beria in 
Moscow on August 6. He told the 
Union Council of the Supreme So
viet of the U.S.S.R. that Beria 
was “a Contemptible traitor,” a 
cursed enemy oi the party.

A review of the Russian-langua
ge Tdilisi newspaper, Zarya Vos- 
toka (“Dawn of the East”) shows 
that Bakradze continued his at
tacks on Beria until his own ous
ter for “unsatisfactory” perform
ance of duty on September 21.

The newspaper official organ of 
the central committee of the Geor
gian communist party, also rev
eals that Bekradzes had ordered 
an all-out campaign to discredit 
the history of the communist mov
ement in Georgia and Transcau
casia written by Beria.

This history was first published 
in 1936, and was revised by Beria 
periodically. It glorified his fellow 
Georgian Stalin.

(See Page 3)

liais, su rūkstančiais piemenų pir
kelės dūmais. Už tų kalnų, už sau
lėtos ramybės brolis žudo brolį. O 
už siaurosios Gibraltaro vandens 
juostos kyla debesyse slaptingoji 
Afrika, lenda iš miglų Juodi Ma
roko kalnai. Šioje tarptautinėje 
jūrybos turgavietėje šiandien ne
paprastas judėjimas. Atsiriša pil
ki anglų šarvuočiai, grįžta iš nak
tinės sargybos naikintuvai, nerim
sta vietoje povandeniniai. Karo 
uostas pilnutėlis pilkųjų milžinų, 
kurių kaminuose rūksta dūmai, 
kurių priekyje išsižioję patrankų 
nasrai, o viršum visko, mėlyname 
danguje pilna baltų žuvėdrų ir 
hidtnplanų. Motorų trenksmas, si
renų garsai, valtimis atsiplukdžiu- 
sių ispanų riksmas Ir lenkta nu
gara Gibraltaro uola, kurios akys 
nukreiptos į dvejas jūras, į dve
jus kontinentus. Kiekvienas jūros 
svečias, kiekvienas laivo stiebas, 
vėliava iš šios uolos matyti kaip 
delne. Nuo tų paslaptingų uolos 
akių nėra vilties pasislėpti nei 
dieną nei naktį. Dienos metu be 
nieko matysi, o naktį iš nežinomų 
Gibraltaro plyšių iššoksta galingi 
šviesos pluoštai, skrodžiantys du 
žemynu, dvejas jūras. O antroje 
pusėje, už Atlanto briaunos tyliai 
kaitinasi saulėje Centos miestelis, 
kuris taip pat nenuleidžia akių nuo 
didingosios Gibraltaro uolos. Ne- 
dykai į tą Maroko sklypą smel
kiasi didžiųjų valstybių norai: nu
sodinti nuo uolos anglų ligi šiol 
nepajudintą liūtą.

Siauru tarpekliu slenka laivas 
baltas į mėlynąją Viduržemio jūrą, 
kurios kraštuose dar ilgai matyti 
ispanų kalnai ir šiaurės Afrikos 
debesyse nuskendusius uolos^

Sicilija, 1937 m. kovo mėnuo.
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NeRMKUL Queenslandas kviečia!

Taurus tautiečiai Nemo ir J. Ri
mas sielojasi apie tai, kad mūsų 
bendruomeniniai susirinkimai da
rosi labai- nuobodūs ir žmonės juo
se i]ėbešpren<ižia bendruomeninių 
reikalų. -Abu dairosi būdų, kaip 
tuos susirinkimus paįvairinti. 1

Ši klausimu kur kas paprasčiau 
išsprendė australų parlamentas 
Canberoje. Kaip rašo “T.S.M.H.”, 
vienas -Mosmano daktaras, nese
niai Stebėjęs parlamento narių su
sirinkimą, nustatė, kad tokio susi
rinkimo metu devyni parlamenta
rai miegojo, du ‘skaitė laikraščius, 
du buvo jsikniaubę į knygas, vie
nas sprendė kryžiažodžius ir vie
na senyva parlamentarė nėrė neri
ui.’ Jei jau didelio krašto reikalų 
tvarkytojai ir įstatymų leidėjai 
taip -jdomfai praveda savo susirin
kimus, tai ar .nevertėtų ir mūsų 
bėndruomenininkams pasekti did
žiųjų pavyzdžiu.

efe’Wki^i^'^t^iSkas 
vertimas straipsnio, kurį Mū
sų Pastogės redaktoriui pri
siuntė Mr. D.W. Longland, 
Queensland© valstijos Imi
gracijos įstaigos pareigūnas, 
tvarkąs tos valstijos ateivių 
isikurdinimo reikalus. Jo įs
taigoje yra įsteigtas specia
lus skyrius — Krašto Apgy
vendinimo Sekcija, kurios 
darbais ir pasiūlymais, pra; 
vartų susidomėti ypačiai 
tiems mūšų tautiečiams, ku
rie yra linkę kurdintis žemės 
ūkyje, šis straipsnis yra juo 
labiau vertingas, kad jame 
pateikiamos konkrečios 'įsi- 
kūrdiriimo galimybės gerą 
ateitį žadančiame ir puikia- 
' me Queensland© krašte.
— Red.

Rimtos ūkininkavimo žinios yra bū
tinos asmeniui, kuris jieško nuo
moti ūkį ar nori ateiti pusininku, 
nes Australijos ūkininkas nenori 
patikėti savo ūkio nepatyrusioms 
rankoms.; Kita vertus, asmuo, ku
ris neturėdamas jokio patyrimo 
perka ūkį/'gali prarasti -savo sfcu- 

1 taupas. Tokia rizika juo Ibbiau 
yra didesnė karvių, kiaulių ar javų 
■ūkiuose. Smulkesniuose ar tropi- 
kinių Vaišių ūkiuose galima išsi- 
'versti ir bendrosiomis ūkininkavi
mo žiniomis ir rūpestingu įsis- 
kaitymu gaunamon šiuo reikalu 
literatūron. Krašto Apgyvendini
mo Sekcija aprūpina įsikurdinusį 
ūkininką reikalinga literatūra, ku-

— nuo 40 iki 60% % tos vertės.
Kiekvienas asmuo su betkokiu 

kapitalu gali kreiptis į mano įs
taigą- po to, .kai Krašto Apgyven
dinimo Sekcija praneš apie kelio- 
liką ūkių parinktų naujam atei
viui pirkėjui pagal jo, pirmumą ir 
finansinį pajėgumą. Kai atsiranda 
parduotinų ūkių, siekiama infor
macijos apie tų ūkių kokybę ir jų 
pajėgumą ir susitariama dėl jų 
apžiūrėjimo. Krašto Apgyvendini
mo Sekcija padės gauti reikiamos 
paskolos ir taip pat pagelbės iš
spręsti teisinius klausimus, kurie 
gali atsirasti pasirašant pirkimo 
sutartį, perleidžiant nuosavybę bei 
sudarant mortgage sutartį.

AUštralijoš Lietuvis rašo, kad 
jo redaktorius gavęs “baisybes lai
škų”, kurie nebesutilpo ant stalo, 
tad nukritusiuosius susirankiojęs 
jo linksmaplautis satelitas Ilgaau
sis. Tasai savo kontoroje juos su
naudojo taip, kad pykti dėl sa
tyrinių pastabų nemoką mūsų me- 
pininkaį nesiėmė rašyti tragiškų 
protesto memorandumų Krašto 
Valdybai, bet pasitenkino tik soli
daria šypsena. Tačiau labai gaila, 
kad Ilgaausio kontoron nepateko^ 
Australijos Lietuvio straipsnis 
“Mūsų Pastogė prieš VLIKą 
ir Tautos Fondą?”. Ilgaausis būtų 
geriau atskyręs Mūsų Pastogės 
Redakciją nuo atsitiktinės Snieguo
tųjų Kalnų numerio Redakcijos ir 
būtų paaiškinęs savo redaktoriui, 
kad nereikli rūpintis, kokiu būdu 
VLIKo nariai užsidirba sau duo
ną. Vynas, jei ir užklysta retkar
čiais į VLIKo būstinę, tai ne dėl 
to,-kad mūsų veiksniai jį pardavi
nėtų iš reikalo užsidirbti sau duo
ną, bet dėl to, kad kukliai jį pa
ragavę tarpusavio kovų prošvais
tėmis tąsias dar šviesesnėmis pa- 
tapdintų.

•

Prieš kelis mėnesius aš supa
žindinau Jūsų skaitytojus su Kraš
to Apgyvendinimo Sekcijos tiks? 
lais ir darbais, ši Sekcija vekia 
valstijos imigracijos. įstaigoje — 
State Immigration Office, Kan
garoo Point, Brisbane, Queens
land. Nemaža Jūsų skaitytojų 
kreipėsi į mus laiškais ir daugis 
jų sėkmingai .įsikūrė Queensland© 
ūkininkais, ar tai patys įsigydami 
nedidelius ūkelius, ar nuomodami, 
ar tai pusininkaudami.

Po vienerių metų darbo, kurio 
metu, mes įsigijome rimto paty
rimo, atsiranda reikalo supažin
dinti Jūsų laikraščio skaitytojus 
su tolimesnėmis informacijomis.

Turint galvoje skirtingą ūki
ninkavimo būdą Queensland© kra- 
štę, kaip tai yra'Europos kraštuo
se, tenka įspėti, kad tiktai patyrę 
europiečiai” ūkininkai gali tikėtis 
užtikrinto pasisekimo ūkininkau
jant Queensland©. Prityrusieji ūki
ninkai gali be sunkumų priprasti 
prie naujų ir skirtingų sąlygų.

*rPsupažindina jį su visų rūšių ūkio 
šakomis Queensland Brošiūros 
apie ananasų ir bananų auginimą 
'yra verstos į olandų, lenkų ir 
italų kalbas.

čia neveikia valdinė sistema, 
padedanti ' finansiškai pirkti ūkį 
ar žemės sklypą, tačiau ateiviai 
gali įsigyti žemės tokiomis pat.'Są
lygomis, kaip ir australų ūkinin
kai.

Šiuo metu yra nemaža pirkti; 
nų ūkių. Jų kainos įvairuoja pa
gal ūkių pobūdį ir pagal jų tei
kiamą pelningumo laipsnį. Kainos, 
tačiau, šiandien yra išpūstos ir 
prisitaikiusios prie augštų žemės 
ūkio produktų kainų. Tačiau ūkių 
pardavimo rinkoje yra ir mažiau 
kaštuojančių ūkių; tokie ūkiai da
žnai yra apleisti, tačiau juos gali
ma paverti ir labai pajėgiais, jei 
jų pirkėjas bus pasiruošęs sunkiai 
padirbėti.

Bendrai paėmus, čia galima gau
ti paskolų iš Agricultural Bank ar 
iš privačiu prekybos bankų. Pas
kolų dydis įvairuoja pagal perka
mų ūkių dydį ir jų realiąją vertę

LIŪDNAS SPRENDIMAS

. Liepos 10 dienos dienraštis “Dr
augas” rašo, kad lietuvis misijo-’ 
niėrfUs kiln. Jonas Svirnelis sėk-* 
mindai veda misijas Indijoje ir' 
•North Lakhimpuro misijoje stato 
bažnyčią, kurią, girdi, tikimasi, pa- 
retiis'viso pasaulio lietuviai.

bĮejau^i kampininkaują svetimo
se parapijose pasaulio lietuviai jau 
•yra prisistatę taip daug savų baž
nyčių, kad, nebeturėdami kur to
liau dėti pinigų, pradeda dabar 
remti bažnyčių statybą Indijoje. 
O gal, ryšium su tuo faktu, kad 
Amerikoje’ lietuvių pinigais pasta
tytas bažnyčias yra pasiėmę sa
vo nialo’riėn patriotiškai nusiteikę 
lenkų ir airių vyskupai, nuo šiolei 
pradėsime statyti lietuviškas baž
nyčias priešledyninės gadynės mū
sų protėvių žemėje, atseit, paslap
tingoje Indijoje, idant jau turėtu
mėm kur prisiglausti ‘ir atgailauti 
gausias savo nuodėmės, kai vieną 
dieną susigalvosime visi kompak
tine mase -grįžti i į ten, iš kur esa
me'kilę. . ‘

Reąders Digest rašo, kad Mas^ 
Jcyos racijas paskelbė, jog pro Juo-; 
zapt|^Stalino katafalį,. atseit, kar
stą, paskutinį kartą jį pagerbdami, 
per 72 valandas praėjo penki mi
lijonai rusų.
, -Buhalteris Frankas Baękeris iš 

■New Yorko apskaičiavo, kad tie 
penki milijonai budinčiu rusų, žen
gdami prętomis, visno žingsnio at
stumu tarp gretų, turėjo skubėti 
pro Juozapo karstą 22 mylių grei
čiu per valandą. Kol Maskvos ra
dijas nėbuyo paskelbęs apie tą nuo
stabų -Stalino .laidotuvininkų grei
tumą, Ž2 mylios per valandą, t,y. 
lbo yėrdų per 9,3 sekundes, iki 
šiol buvo nekieno nesumuštas ame- 
rikiėČio Nellio Patono 100 yardų 
bėgimo -pasaulinis rekordas.

JEI NORI ĮSIGYTI ĮKYRŲ 
DRAUGĄ — SKOLINK JAM 
KtEKVlENĄ SAVAITĘ MŪSŲ, 
PAŠTOdĘ.^.;

Antrasis Pasaulinis karas laimė
tojų kraštuose, o taip pat ir jų 
nukariautuose dar ilgai buvo šven
čiamas po pergalės vėliavomis tū
kstančiais sušaudymų, kartuvėmis, 
kalėjimų bausmėmis ir kitokiomis 
demokratijų pamokomis. Pagal 
naujai sukurtą koloboracijos teori
ją tūkstančiai daugiau ar mažiau 
kaltų žmonių neteko savo gyvy
bių, o kiti tūkstančiai dar ir šian
dien tarp nykių kalėjimo sienų 
gyvena audringų savo žygių prisi
minimais. Nuo ąnų pergalės ir 
atsiskaitymo dienų praslinkus aš- 
tuoniems metams, daugis ano me
to teisėjų susimąsto ir pagalvoja 
apie savo aukas. Per tą laiką daug 
kas pasikeitė, išryškėjo ir ne vie
nas tragiškas atvejis pradeda at
sispindėti priešingomis spalvomis. 
Ypačiai nemaža tokių tragiškų at
siskaitymo įvykių būta Prancūzi
joje, o liūdniausias jų — tai Pran
cūzijos ministerio pirmininko Pier
re Lavalio sušaudymas. Jis buVo 
pasmerktas mirti už bendradar
biavimą su Hitleriu, nors tasai jo 
bendradarbiavimas ir pasitarnavo 
anomis beviltiškomis pralaimėto 
karo dienomis Prancūzijos gerovei 
ir įgalino susidaryti tam tikroms 
šąlygoms, kuriomis Prancūzija vėl 
atgavo savo laisvę.

Vienas Lavalį teisme gynusių 
advokatų, Yves Frederic Jaffre, 
neseniai parašė knygą “Les der- 
niers propos de Pierre Lavai”, ku
rioje jis aprašė, kaip generolo de 
Gaulle teisėjai nuteisė buvusį Pran
cūzijos ministerį pirmininką ir 
kaip jis buvo sušaudytas. Tai bu
vo 1945 metų rudenį, spalio mė
nesį.

Čia toliau pateikiamos tos kny
gos ištraukos, kaip jas paruošė 
“Atspindžiai” ir persispausdino 
“Europos Lietuvis”: —

Lavalio teisimo procedūra buvo 
tokia vienašališka, ;kad Lavalis 
pareiškė negalįs dalyvauti teismo 
posėdžiuose, nes jam neduodama 
jokios galimybės gintis. Byla bu
vo svarstoma penkias dienas, gi 
1945 m. spalio 9 d. Lavalis buvo 
pasmerktas mirti. Sprendimo vyk
dymas buvo paskirtas' spalio 15 
d., kurią Jaffre taip aptašo:

.. .Prižiūrėtojas atidarė kameros 
duris. Generalinis prokuroras 
Mornet įėjo į siaurą, drėgną patal
pą, kurioj buvo laikomas buvęs 
ministeris pirmininkas, įr ištarė 
tradicinį sakinį:

— Piėrrė Lavai, būkite drąsus! 
Nuteistasis gulėjo išsitiesęs ant

narų. Jo veidas buvo uždengtas 
su antklode. Galima buvo pastebė
ti, kad jis juda, tačiau jis '■ nepa
sakė nė žodžio. Kai kurie proku
roro palydovų spėjo, kad Lavaliui 
pasidarė silpna.

Mano kolega advokatas Naud 
griežtai sušuko:

— Allons, Monsieur, atsikeiki
te!

Iš Lavalio burnos pasigirdo 
kriokimas, o iš iki šiol buvusios 
sugniaužtos rankos iškrito stikli
nė ampulė. Daktaras greitai tą 
stiklinę pakėlė ir pauostė.

— Ciano rūgštis, — pasakė jis.
Visi sumišo. Staiga supratome, 

kad Lavalį kankina baisūs skaus
mai. Nh*ud ant stalo pastebėjo lai
šką, kurį buvo palikęs nuteista
sis. Energinga ranka buvo užad- 
fešuota: “Mano advokatams — 
jūsų informacijai. Mano bude
liams — mano atsakymas”. Naud 
pradėjo skaityti iš susijaudinimo 
virpančiu balsu:

“Generolas de Gaulle nedelsė 
įsakyti mane nužudyti. Tai, kas 
čia vyksta, nėra teismo sprendimb 
vykdymas, nes mano pasmerkimo 
negalima vadinti teismo sprendi
mu. Bylos metu mano burna buvo 
užrakinta, dabar norima mane am
žinai nutildyti...”

Niekas nė Jude jo. Buvome lyg 
sustingę.

“Aš mokėsiu numirti savo budu; 
nusinuodysiu kaip romėnas. . ^is 
mano pasielgimas yra protestas 
prieš barbariškumą”.

Dr. Paul pasilenkė prie mirš
tančiojo. Pačiupinėjo jo pulsą.

— Tegyvens keletą minučių. — 
pareiškė kratydamas galvą. -

Tuo pat metu, kažkieno uždlfar- 
muotas, atskubėjo kalėjimo gydy
tojas dr. Masmonteil, asistento ir 
būrio gailestingų seserų lydintas. 
Jie pradėjo paruošimus plauti La
valio skilvį. Tai užtruko gerą Va
landą.

Teisingumo atstovai, kuriems 
nusibodo vaikščioti ten ir' atgal 
koridoriuje, nuėjo pasitarti į ka
lėjimo raštinę. Man ten atėjus, 
teismo, pirmininkas Bouchardbn 
šamprdtato:

— Jį galima sušaudyti gulintį 
ant neštuvų ar pasodinus ant kė
dės.

Apie 10,30 vai. Lavalis atgijo, 
paprašė vandens. Kalėjimo kapelio
nas tėvas Mouren pasilenkė prie 
jo ir paklausė:

— 'Monsieur LaVal, aš esu jūsų 
nuoŠėmkIausis. Ar pažįstate ma-

Taip. pat yra galimybių pirkti 
ar nuomoti žemės sklypą kur kas 
pigiau. Paparstai, tokia žemė yra 
dar nekieno neliesta — australiš
kas “bušas”. Tačiau kur dirvo7 
žemis yra geras ir pakankamai es-. 
ti vietoje vandens, toksai pirki
mas-gali būti labai pelningas, nors 
ir tektų įdėti nemaža pionieriško 
darbo. Taip pat toliau nepamirš
tiną, kad reikia turėti pakankamai 
pinigų įsirengimui laikinų apsi- 
gyyenimu patalpų ir pragyvenimo 
išlaidoms iki pirmojo derliaus ati
davimo į rinką. .Prieš perkant to- 

‘kią žemę, patartina kreiptis į ma; 
no įstaigą, prašant informacijos 
ir patarimų, kas geriausia būtų 
toje žemėje kultivuoti ir kokį gal
vijų, ‘kiaulių ar paukščių skaičių 
perkamas ūkis galėtų išlaikyti. 
Agricultural Bank galėtų suteikti 
paskolos tokio ūkio įrengimų bei 
galvijų įsigijimui, tačiau šis ban
kais neteikia paskolos paukščių 
ūkiui.

Nedaug yra tokių žmonių, ku
rie turėtų pakankamą depozitą 
ūkio įsigijimui. Pieno ūkiui pirk
ti mažiausias depozitas retai kada 
būna mažesnis kaip £2000. Sodų 
ūkiui depozitas siekia maždaug 
£!Ū00. Asmnims, kurįe teturi kelis 
šimtus, nepatariama pirkti ūkių. 
Su mūsų pagalba tokie asmenys 
turėtų arba nuomoti kurį nors 
ūkį ar įsigyti dar nenaudotos že
mės sklypą. Jau įrengtą ūkį ilga
laikei nuomai nėra lengva susi
rasti.

(Nukelta į 4 psl.)

ne?
— Taip.
— Ar norite atlikti išpažintį?
—Taip. .
Susirinkusieji pasitraukė palik

dami Ląvalį vieną su kunigu.
Teisėjai netrukus paskelbė, kad 

egzekucija bus įvykdyta... Aš ga
liu paliudyti, kad teisėjai vado
vavosi tik vienu troškimu: gali
mai greičiau nuteistąjį sušaudy
ti... Jie nė vienos akimirkos ne
dvejojo, kad jų misija bent tą die
ną buvo baigtą. Man atrodo, kad 
galą greičiau padaryti buvo duo- 
tasįsdkymag iš Rue St. Dominique, 
t.y., tiesiog iš de Gaulle. Kiėkrie- 
nū atvėjii tikra,^k&dft’OlfcijOs pre- 
fektas Luižet, k'tfris ^nVo pas dė 
Gaulle riuvykęs Ou'raportu, iš ten 
grįžo su egzėkucijos komanda.

•Shvo celėje Lavalis, kurio vei
das buvo visai žalias, be paliovos 
prašė vandens. Po truputį jis at-1 
gavo pilną sąihonę, net bandė juo
kauti :

Tiesiog netikėtina, kad pa
ėmęs Aokfadožą nuodų 'dar esu 
gyvas. Matyt, turiu - prakeiktai -ge
rą Auvergnato prigimtį.

Teisėjų įsakytos gailestingo
sios seserys pradėjo jį rengti. Grau
du buvo žiūrėti į su mirtimi ko
vojantį vyrą, kuriam maunami 
baltiniai, marškiniai, kelnės. Jis 
neužmiršo paprašyti ir savo pa
garsėjusio kaklaraiščio.
: Aprengtą Lavalį pasodino ant 
narų. Jis paprašė veidrodžio. Pri
žiūrėtojas padavė savo mažą kiše
ninį.- Lavalis rūpestingai susišu
kavo; ir paprašė savo skrybėlės bei 
lazdos,-be kurių niekur neišeida
vo. i

Mės, tfo gynėjai, sumišome. Prieš 
kelias dienas tuos daiktus, Lava* 
;lio dukters prašomi, atidavėme 
jūi;'Lavalis tuo buvo labai nepa
tenkintas :

—- Skrybėlę galėjote jau man 
palikti.

Taip ruošiantis, kalėjimo direk
torius Amor kalėtą kartų buvo 
atėjęs į kamerą pasiteirauti: *

— Ar greitai baikite?
Mes nedrįsome dubti ‘jam' tfaka- 

mo atsakymo. Už mus atsakė pati 
Laimite: ■ ■ ' - L ■; • '!i: ’■ * 

(Nukelta į 4 psl.)

J. Žukauskas.

SUTARTYS
The.' Law Of'Contract

:ii.

Įvairiose Australijos gyvenimo 
srityse nepaprastai didelį vaidmenį 
vaidina sutarčių teisė. Visokerio
pomis sutartimis žmonės čia spren
džia įvairius Savo kasdieninius ger
būvio kladsiiriirš, o lygiai taip pat 
tenka su jomis susidurti ir mums, 
ateiviams. Tobulai sudaryta sutar
tis apdraudžia mūsų interesus ir 
teikia mums naudos,' gi klaidingai 
sudaryta sutartis nemaloniais pa
dariniais dažnai suteikia mums 
nuostolių, o nekartą ir skaudžios 
žalos. Kad galėtume turėti iš su
tarčių reikiamos naudos savo inte
resų apsaugai ar gerbūvio page
rinimui, neišvengiamai turime su
sipažinti bent su. pagrindiniais su
tarčių teisės nuostatais.

Turime du terminus: susitari
mą ir sutartį, gi australiškai — 
agreement and contract. Dviejų ar 
kėlių asmenų susitarimas ir suku
ria sutartį, arba, kaip tai mes daž
nai vadiname, kontraktą. Susita
rimas atsiranda, kai dvi šalys ką 
nors pažada ir įsipareigoja viefia 
kitai'priimtinomis aplinkybėmis ir 
sąlygomis. Suteikimas tokiems pa
žadams teisinės galios ir sudaro 
sutarčių teisę. Tačiau ne kiekvie
nas susitarimas gali sukurti teisinę, 
įstatymine galia paremtą, sutartį. 
Jei Petras Fetrinis pažada savo 
draugui Jurgiui Jurginiui savaitę 
laikyti jį saVo svečiu ir jį vaišin
ti, tai čia nebus sutarties ir taip 
pat nebus sutarties sulaužymo, 
jei Fetrinis tokio pažado Jurginiui 
netesės. Tuo ‘tarpujau bus sutar
tis, jei Fetrinis pasiūlys Jurginiui 
nuomudti kambarį vienai savaitei 
ir- Jurginis, priimdamas pasiūly
tas nuomos sąlygas, Fetrinio pa
siūlymą priims. Atliekant stteita- 
rimus ir siekiant sukurti sutartį, 
svarbiausia yfa tai, kad abi šalys 
siektų - sukurti tarpušavyje tėisTS-1 
kai siejančius įsipareigojimus — 
tegaly binding obligations.

Sutartimi tad vadiname tokį tei
siškai siejantį susitarimą, kuriuo 
yra sudaromi ir nustatomi įsipa
reigojimai, privalomi abiems susi
tariančioms šalims.

Begyvenant po svetimais įstaty
mais, šiuo atveju mums terūpi tik 
teisinio pobūdžio susitarimai — 
sutartys, apie kurias tokia pras
me ir tebus čia toliau kalbama. '

Sutarties sudarymui yrą būtini j 
šie pagrindiniai elementai: ,

Offer and Acceptance — pasiū- 
ilymas ir to pašiūlyhio priėmimas;

Form — sutarties forma;
- Corcaidera tion — vertės ' elemen- 

tas sutartyje; c
Capacity of Parties — šalių te

gailimas |
Corišdrit by Parties — abiejų ša

lių sutikimas ir
Legality of Object — sutarties 

objekto legalumas.
Kai šie šeši reikalavimai įsta

tymams neprieštaraujančiai yra 
išpildomi, tai pagal juos sukurta 
sutartis įgyją neginčyjamą teisi
nę galią, šie esminiai reikalavi
mai būtini aptarti atskirai.

OFFER AND ACCEPTANCE
Pagal pagrindinį nuostatą — vi

sos sutartys yra sudaromos vienos 
šalies pasiūlymu ir antros šalies 
to pasiūlymo priėmimu. Tarp pa
siūlymo atlikimo ir to paties pa- 
siūlimo priėmimo gali praeiti daug 
laiko, gali būti atlikta visa eilė 
derybinių veiksmų, tačiau sutar
ties sudarymas jau įvyksta tą mo- 
metą/ kai aiškus pasiūlymas vie- 

: nos /šalies aiškiai ir įsakmiai esti 
priimamas antrosios šalies. Sutar
ties sbdarymo momentą pavaiz
duoja toks&i paprastas dviejų šalių 
pasikeitimas žodžiais. — Pirmoji 
šalis;sako antrajai: “štai, yra ma
no sąlygos, kurias aš pasiūlau”, 
o antroji šalis atsako: “Taip, aš 
pflftnu?’. šie paprasti žodžiai nu
sako patį svarbiausią sutarčių tfei- 

• sės ■momentą — pasiūlymo patei- 
■kimą;dirbto pasiūlymo priėmimą. 
Pagal veikiančią Australijoje sutar
čių teisę jau pakanka ir tokio mo-

^I$TATVMM$
mento, nes tik išimtinais atvejais 
įstatymai tereikalauja rašytfaįųar 
tam tikros formos sutarčių. Tai 
yra labai svarbu įsidėmėti.

Pasiūlymas ir jo priėmimas raš
tu yra reikalaujamas tik tais at
vejais, kur įstatymas reikalauja, 
kad pati sutartis būtų sudaryta 
rašytiniu būdu — to be in writing 
or under seal.

Pasiūlymas ar jo priėmimas tu
ri būti aiškus, įsakmus, be jokio 
miglotumo ar dviprasmiškumo. 
Miglotomis, dviprasmiškomis sąly
gomis pasirašyta sutartis galį būti 
teismo sprendimu panaikinta.

(Bus daugiau)

Escape Says Poles 
Oppose Communism

The Polish , interpreter in Korea 
who three Wėėks ago fled commun
ism, has stated that the “wnble 
Polish people are ag&inst commun
ism.”

Jan Hajdukiewicz, who has been 
granted a temporary permit to 
enter the United States, told news
men that there is a strong, large 
resistance movement in Poland 
which must be silent and passive.

“It would be suicide,” he said, 
“to riot hoW.”

Hajdukiewicz was a member of 
the Polsh delegation on the Neut
ral Nations Inspection Team in 
Korea. On September 9 he wal
ked away from the other members 
of his delegation as they wefe 
boarding a plane to return to 
North Korea from Seoul.

“Even I can hardly believe that 
this is not a dream, that I am 
really free, that I am in the Free 
World, outside the Iron Curtain, 
and out of reach of communism^. ?

“Briefly, I would like to descri
be conditions that exist in Poland... 
from thd first day Poland was un- 
j ustly placed within. the Soviet tor- 
bit, systematic communizing of 
Poland began... schools quipkly 
established Soviet įatteims... .the 
grėatest blow administered by the 
atheistic government to. Polish 
youth was removal of religion from 
the schools...

“This program has failed. Crow
ded churches on Sunday 'filTėd 
with Polish youth amply demon
strates rejection of atheistic re
gimentation. The program agatast 
religion is not only confirmed to 
schools... numerous priests are 
arrested, tried ąnd sentenced to 
death. This combat is t fa vain.?> 
large erWds still go to cniirch 
to seek consolatibn &hd š^irit&Ū 
aid., ; ■ •

f‘The program of j communizing 
Poland now has been brought into 
the countrywide. They ’(tne com
munists) are trying by every 
means possible to hasten collecti
vization of land. Although they 
have succeeded in forcing a few 
farmers into collective farms,,.the 
number still te tokceėdfagly snįall. 
Most farmerk-'lStill ffimly resist 
surrendering their ifitliVidttel >d- 
perty. to Ifthd collectivization prog
rams. ..

Monthly earnings of workers 
ars,eWSK to buy only tjw;most 
necessary food for the family...." 

'Ma'škfd his č'čūnti-yfne'n learned 
about the freedom ‘reVolt'In Jtihe 
in East Gfermany only through 
Free. World broadcasts, and, that 
during the mass uprising m .tjie 
Soviet zohe the Soviets patrolled 
strebta of Warsaw 'and bther la'rgb 
cities in Poland In an obvious ef
fort to prevent similar demonstra-

He Said the regime is trying 
td collectivize the farms, but that 
the peasants are strongly resis
ting this. To gain their ends, he 
said, the communists are imposing 
copfiscatory taxes,, demanding 
such a large share of the farmers 
crops that they are being forced 
to Join the collective farms..

The former Polish ■ ■ ihtbrprėter 
Said members of the inspection 
team were hot permitted to leave 
any of the stations where, they 
stopped in their trip across Sibe
ria, 'Manchuria, anS North Korea. 
Nor, he added, Wiefe they allowed 
to speak to the Russian 'people. 
“The Soviets,”.,he said, “do not 
trust the satellite peoples.” — 
N,'a,F. ,

(From Page .2)
T.he September 12 issue of Zarya 

Vostoka reports that at Bakrad- 
že’s ihstrdcfiohs a conference of 
social science instructors was held 
in Tdilisi. The lecturers wets told:

“The anti-Marxist book of Beria 
has misconstrued the history of 
the party organizations of'Geor
gia, and Transcaucasia and has se
vered the history of the Georgian 
party organization from the revo
lutionary movement of Russia...

The task of our entire party or- 
fadization and of the Chairs of 

belai Sciences is to abolish the 
harmful influence of this ■• anti- 
swent^idlfffllf.'',^.. ,i.
•■ I n?
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IŠRINKTAS AUSTRALUOS 

LIETUVIŲ SPORTO 
ĮGALIOTINIS

G e e 1 o n g a s . — Krepši
nio pirmenybių metu įvyko visų 
sporto klubų; vadovų ar skirtų 
įgaliotinių susirinkimas, kad ap
tartų bendrąją Australijos lietuvių 
sporto veiklą ir Išrinktų Australi
jos lietuvių sporto įgaliotinį. Le
onui Baltrūnui pasiūlius, įgalio
tiniu buvo išrinktas Sydnėjaus 
Kovo treneris Vladas Daudaras. 
Netolimoje ateityje naujasis spor
to įgaliotinis V. Daudaras, pasi
kvietęs Australijoj esamų lietuvių 
sporto klubų atstovus, sudarys 
Australijos lietuvių sporto reika
lams tvarkyti vyriausiąją valdybą.

Atstovai numatė per sekančias 
pirmenybes, kurios įvyks kitais 
metais Melbourne, įtraukti visas 
Australijoj kultivuojamas sporto 
šakas, kad visi lietuviai sportinin
kai galėtų išbandyti savo jėgas.

A.L.
PRANEŠIMAS.

Pranešama Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkių, Seniū
nijų ir kitų organizacijų vadovy
bių bei paskirų asmenų žiniai, kad 
nuo šio pranešimo paskelbimo vi
sas susirašinėjimas su ALB Kraš
to Valdyba adresuojamas sekančiu 
adresu: Australian Lithuanian Co
mmunity. Box 4558, G.P.O. Syd
ney, N.S.W.

J. Vaičaitis, 
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas.
SKAUTŲ JUBILIEJUS

S y d n ė j u s . — Lapkričio 
6 d. Estų Namuose lietuviai skau
tai vyčiai su vyr. skaučių pagal
ba ruošia 35 metų Lietuvos skau- 
tavimo jubiliejaus minėjimą — ba
lių. Meninėje dalyje bus vaidini
mas “PASLAPTINGOJE ZONO
JE”; po minėjimo bus šokiai su 
žaidimais. Gros geras orkestras. 
Taip pat veiks ir bufetas. —ab.
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ MŪSŲ 

PASTOGĖS LAIDA
Sekantis Mūsų Pastogės nume

ris, spalio 28 dienos, išleidžiamas 
Sydnėjaus lietuvių organizacijų lė
šomis ir pagal jų sudarytos redak
cijos nuožiūrą. Redakcinę kolegi
ją sudaro: J.P. Kedys, P. Sirgedas 
ir J. Matikovas — Jūragis. ši Mū
sų Pastogės laida išleidžiama pa
didinta. Turint galvoje, kad ši spe
ciali laida gali porą dienų suvėlin
ti, sekantis įprastinis Mūsų Pas
togės numeris toliau išleidžiamas 
lapkričio 11 d. —Red.

ARKIVYSKUPO SKVIRECKO 
MINĖJIMAS.

Spalio 25 d. Sydnėjuje ruošia
mas Arkivyskupo J. Skvirecko 80 
m. amžiaus sukakties minėjimas. 
Minėjimas pradedamas 12 vai. iš
kilmingomis pamaldomis St. Bene
dict’s bažnyčioje Broadway, o 
tuojau po pamaldų, ten: pat salėje 
bus minėjimas — akademija.

Tautiečiai dar kartą nuoširdž
iai kviečiami dalyvauti.

Kun. P. Butkus.

IR 75 AKCIJOMIS REMIA 
LIETUVIŲ NAMUS

Sydnėjus. — Kaip pra
neša Lietuvių Namams Sydnėjuje 
Įsigyti Organizacinis Komitetas, 
namų akcininkų verbavimas vy
ksta sėkmingai toliau. Vienas tau
tietis, savo pavardės neskelbiąs, 
pasižadėjo įsigyti 75 akcijas. Be 
jo naujai pasižadėjo pirkti Lietu
vių Namų akcijas šie asmenys:

Po 15 akcijų: A. Jakštas; po 
10 akcijų: A. Kaminskas, G. Pau
lauskas, A. Griškevičienė, B. Bar
kauskas, B. Mazgelis, A. Ustja- 
nauskas, V. Barkauskienė ir Br. 
Kiveris; po 5 akcijas: V. Šliogeris, 
J.P. Kedys, V. šarauskas, Alb. 
Kutka, Gudaitis, J. Mikalauskas, 
Ed. Vilnonis, L. Karvelis, P. Sta- 
kauskas, H.š. (papildomai), F. 
Dubickas, V. Tiškus, J. Sirutis, Alf. 
Petrauskas, V. Janavičius, A. V. 
Šutas ir Alf. Giliauskas; po 4 ak
cijas: A. Saulius, Dabrega ir Alf. 
Jakubėnas.

Pasižadėjimus paštu, betkuria 
forma, galima siųsti pagal šį ad
resą: Mr. P. Protas, 3 Robert 
Street, Canterbury, N.S.W.

NAUJOS APYLINKIŲ 
VALDYBOS

Pert h as. — Rugsėjo 27 
d. per įvykusį vietos Apylinkės 
Valdybos susirinkimą buvo išrin
kta nauja Apylinkės Valdyba: 
pirm. A. Klimaitis, vicepirm. K. 
Gečas, sekr. V. Kozakas, ižd, V. 
šeštokas, kult, ir šviet. vad. Gas- 

putis. Kontrolės Komisijon išrinkti: 
Baronas, Bendoraitis ir Miliauskas. 
Apylinkės Valdybos adresas: Mr. 
A. Klimaitis, 40 Randeli Street, 
Perth, W.A. —vj.
Brisbane. — Papildomai 

pravedus vietos Apylinkės susirin
kime rinkimus, šiuo metu Apylin
kės Valdybą sudaro: pirm. P. Dir- 
kis, sekr. M. Rudys, ižd. S. Luc- 
kienė ir nariai: St. Stirbinskas ir 
A. Alčiauskas. — vj.

Liūdnas Sprendimas
(Atkelta iš 3 psl.)

—Jūs, be abejo, skubate pus
ryčių. Deda, šį kartą turite dar 
kiek pakentėti.

Pajudėjome. Advokatai Baraduc, 
Naud ir aš Lavalį palaikėme. Pri
žiūrėtojas nešė kėdę, jei Lavaliui 
prireiktų atsisėsti. Kas dešimtį 
metrų jis sustodavo atsigerti van
dens. Įlipome į kalėjimo automo
bilį, dviejų sargų ir kapeliono ly
dimi.

—- Ar toli? — paklausė Lavalis.
— Ne, pone pirmininke, visai 

arti.
— Juo geriau, —a atsakė ir ne

trukus pridūrė, — Man vistiek, 
tik skaudu pagalvojus apie žmoną 
ir dukterį*.*

Automobilis greitai sustojo. Aš 
išlipau pirmas ir akimis jieško- 
jau mirties stulpo, į kurį turės 
atsiremti pasmerktasis. Tai buvo 
paprastas baslys, kurį vienas ka
linys nudrožė tą patį rytą...

Egzekucijos komanda jau buvo 
vietoje. Karininkas su kardu ran
koje buvo palipėjęs ant senos 
muilo dėžės. Pierre Lavai išlipo 
iš automobilio ir žvalgėsi tirian
čiu žvilgsniu. Jo veidas buvo ra
mus. Aiškiu balsu jis paklausė:

Kur gi teisėjai?
Pažvelgiau į susirinkusius. Nei 

teismo pirmininko, nei prokuroro 
nesimatė. Dar kartą pakeltu bal
su paklausė Lavalis:

— Kur gi teisėjai?
Tik tada teismo pirmininkas 

Bouchardon ir prokuroras Mornet 
pasirodė iš už kalėjimo automo
bilio, kur jie buvo pasislėpę. Jie 
abu drebėjo iš susijaudinimo. La

valis į juos pažiūrėjo su panieka 
ir tarė:

— Jums buvo pavestas liūdnas 
biznis, mano ponai!...

ženklu paprašė manęs ir Naud 
jį palaikyti, nes buvo per silpnas 
nueiti paskutinius žingsnius. Pa
siekęs baslį, jis paklausė manęs:

— Ar reikia nusiimti apsiaus
tą?

Atsakiau:
— Ne, tai nereikalinga...
Apkabinau jį:
— Au revoir, Monsieur Le Pre

sident!. ..
Karininkas surišo jam rankas. 

Man pasidarė silpna, nuėjau kelis 
žingsnius atgal. Teismo sekreto
rius Hollbecque, kuris į egzeku
ciją buvo atvykęs leitenanto uni
formoje, netrukus mane vėl pašau
kė sakydamas:

— Maitre Jaffre, atsigręžkite 
į poną Lavalį. Jis norėtų pasku
tiniu savo žvilgsniu padėkoti savo 
gynėjams.

Aš susivaldžiau ir atsistojau ne
toli jo. Karininkas pakėlė kardą. 
Lavalis sušuko.

— Tegyvuoja Prancūzija!
Jo akys buvo nukreiptos į mus, 

tris advokatus, kuriems buvo su
kliudyta Jį ginti. Jo kaklą dengė 
tautinių spalvų šalikas, kurį vi
sados nešiodavo.

Pasigirdo salvė. Tai buvo 12,23 
vai.

Kaip sapne mačiau prie gulin
čio Lavalio priėjusį viršilą ir pri
baigiantį jį malonės šūviu...

(A.E.L.)

Queenslandas 
kviečia

(Atkelta iš 3 psl.)
— O —

žinoma, per vis sunkiau yra 
tiems asmenims, kurie visiškai 
neturi sutaupų. Vienintelė jų ga
limybė savarankiškam darbui yra 
dirbti pusininku. Tokių galimybių, 
nors ir nedažnų, yra, o ypač pie
no ūkiuose. Tačiau australai ūki
ninkai yra. gana atsargūs su atei
viais — pusininkais, jei jie nėra 
tikri dėl jų pakankamo ūkininka
vimui pasiruošimo. Jie bijosi ati
duoti savo ūkius ir gyvulius į ne
prityrusias rankas, ir ypatingai 
jei jie patys kartu tame ūkyje ne
gyvena su pusininku. Tad labai 
svarbu, kreipiantis į mane laišku, 
nurodyti turimą žemės ūkio pa
tyrimą tiek savame krašte, tiek 
jau įsigytą Australijoje. Taip pat 
prašoma nurodyti ir įsigytas spe
cialias žinias kurioje nors ūkio 
šakoje.

Kiekvienas asmuo, norįs įsikur
ti Queensland© žemės ūkyje, turi 
būti pasiruošęs savo rizika atvyk
ti į Queenslandą apžiūrai, o taip 
pat ir savo išlaidomis, nes Queens
land© ūkininkai nenori priimti pu
sininkus ar darbininkus prieš tai 
asmeniškai nepasitarę ir nesima
tę.

Be įsikurdinimo žemės ūkyje 
taip pat čia yra galimybių įsi
kurti ir tokiems asmenims, kurie 
norėtų pradėti ką nors savarankiš
kai. Turiu čia galvoj tokius atei- 

i vius, kurie yra susitaupę kiek pi
nigų ir kurie yra, sakysime, lai
krodininkai, siuvėjai, kepėjai, virė
jai, krautuvininkai ir t.t. Aš padė
siu jiems, suteikdamas žinių, ko
kiuose šio didelio krašto miestuo
se jiems būtų parankiausios gali
mybės. Gera, kai turima didesnio 
kapitalo, tačiau daugeliu atvejų 
tereikia labai mažai pinigų, nes 
specialistams padeda bankai, o 
taip pat vietos savivaldos, organi
zacijos ir paskiri asmenys. Tad 
norintieji šiame krašte įsikurti ne
turėtų varžytis dėl kreipimosi į 
mane laišku; jie prašomi rašyti 
man, nurodant man savo intere
sus bei planus, finansinę, šeimos 
padėtį, o taip pat ir vaikų skaičių 
bei jų amžių. Jie prašomi bandyti 
rašyti man angliškai, tačiau jei 
tai būtų persunku, jie gali rašyti 
ir gimtąją kalba, nes Sekcijoje 
dirba žmonių, kurie moka svar
biausias Europos kalbas.

i Taip pat reikia turėti galvoje, 
kad ne tuoj pat galima norinčiuo
sius įkurdinti šio krašto žemės 
ūkyje. Įvairūs pasiteiravimai pa
reikalauja tam tikro laiko, juo 
labiau, kai atsiranda labiau kom
plikuotų atsitikimų. Tad asme
nys, jau kreipęsis į mane, prašo
mi visad pranešti savo adresų pa
sikeitimus, kad galėčiau juos pa
siekti reikiamu momentu. Jau yra 
apie 20 atsitikimų, kur reikalai 
negalėjo būti išspręsti dėl to, kad 
laiškai negalėjo pasiekti suinte
resuotų asmenų.
Queenslandas atidaro duris tiems 

žmonėms, kurie nori dirbti savo 
gerbūvio labui ir kurie parodo ini
ciatyvos. Queenslandas labai ver
tina kiekvieną naują idėją, kurią 
jie atsineštų su savim. Toksai tur
tas daugeliu atvejų gali būti net 
vertingesnis už grynai finansinę 
vertybę.

Tokie asmenys turi pasitikėti, 
kad jų interesai bus apsaugomi. 
Veikiančioj mano departamente 
Krašto Apgyvendinimo Sekcijoje 
grynai jų interesų apsaugai dirba 
specialūs valdininkai. Iš savo pu
sės aš pasirūpinsiu pašalinti visas 
galimas kliūtis dėl tokio įsikurdi
nimo Queenslande. AŠ jaučiu, kad 
perdaug yra naujųjų ateivių tar
pe ūkininkų, profesinių žmonių ar 
amatininkų, kurie dirba nekvali
fikuotus darbus ar visai 'jo šiuo 
metu neturi. Savaime suprantama, 
kad jie negali jaustis čia laimin
gi ir negali įsijungti į australiš
kąjį gyvenimą. Aš kviečiu juos 
daugiau pagalvoti apie savo atei
tį*

State Migration Officer.

REDAKCIJOS 
ŽODIS

Mūsų Pastogės Snieguotųjų Kal
nų Seniūnijos laidoje tilpusi VLIKo 
adresu pastaba Pykti Nereikia sky
riuje yra tos Seniūnijos sudarytos 
jos laidai redakcijos reikalas. Šios 
laidos redakcija laikraštinę medž
iagą savo laidoje tvarkė savaran
kiškai.

Mūsų Pastogės Redakcija, res
pektuodama VLIKą kaip vyriau
sią visuomeninį organą veikloje 
dėl Lietuvos laisvės, nepritaria pa
našaus pobūdžio “Vienybės” su
galvotai ir Snieguotųjų Kalnų Mū
sų Pastogės. laidoj panaudotai įž
eidžiančiai pastabai, nepaisant ku
rioje laikraščio dalyje ji būtų pa
naudota. Taip pat Mūsų Pastogės 
Redakcija jokiu būdu nepritaria 
ir Australuos Lietuvio, Nr. 20, 
teigimui, kad nėra nusikaltimo jei 
dr. Karvelis ar kuris kitas VLIKo 
narys pardavinėja vyną, nes jiems 
reikia “kokiu nors būdu užsidirbti 
duoną”. Mūsų Pastogės Redakci
ja yra giliai įsitikinusi, kad VLIKo 
nariai atlieka tik garbingus dar
bus ir yra garbingai atlyginami. 
Ta pačia proga Mūsų Pastogės Re
dakcija primena savo nuomonę, 
kad rimto pobūdžio kritika VLIKo 
darbų atžvilgiu, turint galvoj spau
dos laisvės principus demokratinės 
bendruomenės santvarkoje, yra 
priimtina lietuvių bendruomenės 
laikraščiui.

J. Žukauskas,
Mūsų Pastogės Redaktorius.

ALB APYLINKIŲIR SENIŪ
NIJŲ VADOVYBĖMS

ALB Apylinkių ir Seniūnijų Va
dovybės prašomos galimai sku
biau atsiųsti ALB Krašto Valdy
bos iždininkui pagal anksčiau duo
tus pavyzdžius pinigines apyskai
tas už šių metų III ketvirtį.

ALB’KRAŠTO VALDYBA

ALB APYLINKĖMS IR 
SENIŪNIJOMS

ALB Apylinkės ir Seniūnijos 
yra prašomos galimai skubiau 
Tautos Fondo Atstovybės iždinin
kui atsiųsti Tautos Fondo pasų, ir 
ženklelių platinimo apyskaitas už 
š. m. trečią ketvirtį,

TŪTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
AUSTRALIJOJE

78 Percival Road, Stanmore, 
estų šeimoje,

IŠNUOMOJAMAS, didelis .gerai 
mebliuotas kambarys 2-3 vyrams.

Galima naudotis virtuve
Kreiptis betkuriuo metu.

Susirinkimai su 
Pramogom

— o —
Pastaruoju laiku bendruomeni

niai susirinkimai vis daugiau ir 
daugiau išvargina susirinkusius. 
Tautiečiai ligšiol nebuvo abuojus 
lietuviškiems reikalams. Tačiau^ 
palanką ilgesnį laiką mūsų susi
rinkimus, jie pradėjo moti į juos 
atbula ranka: et, ne tam mes ren
kamės, kad išgirstume nesibaigian
čius asmeninius ir partinius gin
čus, žalojančius lietuvišką kultūri
nę veiklą ir, mūsų jaunimą.

Mūsų Pastogėj, Nr. 234, Nemo 
savo straipsnyje “Kaip praveda
mi susirinkimai” sielojasi dėl susi
rinkimų pasisekimo, dėl ugdymo 
juose konstruktyvios minties, kad 
paskirų tautiečių “asmeninės am
bicijos pirmininkaujančio ir bend
ruomenės turi būti įžvelgtos ir pa
žabotos”, nes “susirinkimų lanky
tojų skaičius dėl to mažės”. Nemo 
iškeltos mintys ir patarimai yra 
visiškai teisingi. Tačiau praktika 
parodė, kad kai kur susirinkimai 
jau ilgas laikas eina savo sena 
“išsidirbusia” vaga ir toksai jų po
būdis ne vieną tautietį yra nutoli
nęs nuo aktualiųjų bendruomenės 
reikalų sprendimo. Taip nutolęs 
jis lieka jiems ir abejingas, ma
žiau ar daugiau jais visiškai ne- 
besidomįs.

Tad kas belieka daryti?
Plačiųjų bendruomenės sluogs- 

nių sudominimas bendruomenin
iais susirinkimais nėra toksai len
gvas reikalas, nes eiliniam tautie
čiui iki gyvo kaulo yra įgrisusios 
mūsų kareivų sausos paragrafinės 
kalbos ir nieku nepateisinami tar
pusavio ginčai bei kaltinimai, daž
niausiai primeną teismo salę. O 
vis dėlto iš tokios padėties reikia 
išbristi, reikia surasti naujų būdų 
ir priemonių, kad bendruomeniniai 
susirinkimai būtų visų mielai lan
komi ir laukiami.

Pastebėjome, kad bendruomenės 
nariai gausiai lanko parengimus 
su lietuviškomis programomis. Tad 
ar nepabandyti ir lietuviškuose su
sirinkimuose trumpas pramogines 
programas. Gal tada nebeturėtų 

progos užtęsti susirinkimus ir daug 
šnekėti mėgstą kareivos, gal tada 
visus dienotvarkės reikalus grei
čiau išspręstume, nes kiekvienas 
norėtų greičiau pasižiūrėti ar pa
siklausyti mūsų menininkų. Gal to
kiu būdu išmoktume greičiau sp
ręsti savo susirinkimuose reikalus, 
kurie nėra jau kažkaip sudėtingi 
ir didelių svarstymų ar ginčų rei
kalingi.

J. Rimas, Melbournas.

NAUJO ADRESO SKELBIMAS
J. & S. SHATIN

Barristers and Solicitors •
ADVOKATAI •

maloniai praneša, kad nuo šių metų spalio 26 d. pir
madienio jų įstaiga persikelia į «

90 Collins Street, Melbourne (tarp Russell ir Exhibi- •
tion gatvių). •

Telefonas: Central 1146 (Nuo š.m. spalio 26 d.). J
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THE WORLD TODAY

ByPaul Ford

At a recent diplomatic recep
tion in New York, a Russian-speak- 
ink guest overheard a uniformed 
chauffeur of Russia’s United Na
tions delegation hiss to one of the 
top diplomats of the Soviet orbit: 

“We must go home at once — 
tell the others what I say”.

And the diplomat did as he was 
told — by a chauffeur who ob
viously had far more authority 
than any ordinary chauffeur.

This incident, cited in the ma
gazine U.S. News and World Re
port, illustrates the stem disci
pline under which Soviet and sate
llite delegations live when they 
attend international conferences.

But more than that, it illustra
tes that the real boss of a com
munist mission often is not the 
ambassador listed as its official 
head. The ambassador frequently 
takes orders from a lower-ranking 
member of the legation — per
haps, even from a clerk or a chau
ffeur — who holds a more trusted 
position in the Communist Party.

Communist delegations are un
der orders, with firm instructions 
to stay with their own group and 
to attend social functions only in 
the company of other communist 
delegates, so they can be watched.

This iron-handed control, how
ever, has not prevented diplomats 
of thef Soviet orbit from escaping 
and seeking sanctuary in free na
tions.

The latest to do soi is Dr. Marek 
Korwicz, Polish U.N. delegate. 
When he fled before dawn on Sep
tember 22 from the Chatham Ho
tel where Poland’s delegation is 
staying, he immediately sent a let
ter to U.N. Secretary General Dag 
Hammarskjold renouncing his Po
lish U.N. credentials. The letter 
said:

“It is absolutely impossible for 
me to collaborate with these rep
resentatives — not of my beloved 
country — but solely of the So
viet regime in Poland.”

The sheep-like subservience of 
the Polish delegations was emp- £ 
hasized by Korowicz when at 
his own request he testified be
fore a U.S. congressional commit
tee on September 24.

The Polish delegation and its J 
members, “he said”, were instruc- I 
ted on all occasions to cooperate 
closely with the Soviet Russian 
delegation, and — I underline and 
emphasize the point —- to receive 
orders from the Russian delega
tion... every step, in fact, big or 
small, of the Polish delegation la 
made following instructions recel- | 
ved from Soviet Russia.”

The frustration which must He ?? 
heavily on hundreds of Soviet and -'-A 
satellite diplomats has been well į 
described by Karel Stanek, Czech- 
oslovakCharge d’Affaires in Beirut, J 
Lebanon, from 1947 until August Jį 
22, 1953. Arter he fled on the lat- 
ter date to sanctuary in Great Bri- 
tain, Stanek said he had been com- $ 
pietely disillusioned by the young < 
Czechoslovak diplomats who had 
been sent to Lebanon and Syria.

“I have found,” he said, “that 
their actions, instead of being in- įį 
spired by duty or by love of their | 
country, are entirely based on fear 
and mutual distrust and are moti- 
vated by dishonest ambition which, 
cloaked by communist jargon, se- 
eks to conceal a lack of real know- 
ledge.

“As a result, they live in an $ 
atmosphere of petty spying and ’ 
denunciation which is symptoma- j 
tic of life in a communist state. || 
Where this atmosphere prevails S 
life becomes a spiritual prison and || 
I cannot bear to think of my young į 
daugther growing up in it.”
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Kreiptis kiekvieną vakarą ar savaitgaliais: Mr. O. 
MEDNIS,, 57 BISMIRE STREET, PANANIA, N.S.W.

K.M. INSTITUTO PASKAITA | 
KARALIAUS MINDAUGO IN- f 

STITUTAS praneša, kad jo yra | 
rengiama vieša paskaita lietuvių 
visuomenei Melbourne, Vic., kuri $ 
įvyks š.m. lapkričio 8 d., sekmadie- 
nį, 12,45 vai. St. John Church sa- 
Įėję, po pamaldų, East Melbourne, į 
kampas, Victoria Parade ir Hoddle g 
Street. Paskaitą skaitys Br* Zume- 
ris, tema: “Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos likimas amžių MgyJe" 8 
Visi kviečiami dalyvauti.

INSTITUTO DIREKTORIUS.

PRANEŠIMAS £
Lapkričio 8 d. įvyksta P.L.S.S. 

Pasaulinė Brolijos Sueiga. Visi j 
N.S.W. Vietininkljos ribose gyve- g 
ną skautininkai, skautai vyčiai ir J 
skautai prašomi aktyviai šioje su
eigoje dalyvauti. Sueiga Įvyks tuoj | 
po pamaldų Camperdowno parėpi- 
jos patalpose.
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